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صفحہ 1

پچ فورڈ اسٹریٹ
اسٹراٹ فورڈ

لندن
E15 4RZ

ٹیلیفون: 020 8262 2121

مارچ 2020 18
، محترم والدین / نگہداشت

کویوڈ 19 / کوروناویرس شام کی تازه کاری - 18/03/2020

پچھلے چند ہفتوں میں آپ کے تعاون کا شکریہ۔ جب تک ہم زیاده سے زیاده رقم مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
جتنی جلدی ممکن ہو معلومات ، جیسے ہی ہم اسے حاصل کریں۔

ہم نے آج شام وزیر اعظم سے سنا ہے کہ مستقبل قریب میں اسکول بند ہونے والے ہیں
اس جمعہ سے لیکن وه کمزور بچوں اور جن کے لئے کسی نہ کسی شکل میں کھلے رہیں گے
والدین کلیدی کارکن ہیں۔ ہمارے پاس فی الحال یہ رہنمائی نہیں ہے کہ ابھی یہ دونوں گروه کون ہیں۔ ہم کریں گے
جیسے ہی ہم کریں شیئر کریں۔

ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ موسم گرما کے امتحانات آگے نہیں بڑھیں گے ، لیکن ہمارے پاس ابھی تک اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آئنده کیا ہوگا
اقدامات ہیں۔

یہ تیزی سے تیار ہوتی صورتحال ہے اور جب کہ اسکول میں فاصالتی تعلیم کی شمولیت کے منصوبے موجود ہیں
گوگل کالس رومز اور پرائمری سیکھنے سائٹ (یہاں ) ، ہمیں اس کی بنیاد پر دوباره عمل کرنے کیلئے کچھ وقت درکار ہے
.معلومات

ہم نے محسوس کیا کہ اسکول کا زیاده سے زیاده کھال کھانا ہم فراہم کرسکتے ہیں ، we کل اور جمعہ کے ل
اہل خانہ اور بچوں کی مدد کریں۔ تاہم ، اگر والدین کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بچے کو واپس لینا بہتر ہے
آپ کا فیصلہ اور وہاں حاضری کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔

براه کرم اس سے پہلے شائع ہونے والی خود سے الگ تھلگ رہنمائی کے بارے میں بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ یا آپ میں سے کوئی
گھریلو ایک نیا ، بار بار کھانسی یا 37.8 اور اس سے اوپر کا درجہ حرارت رکھتا ہے ، آپ سب کو خود 14 سال کے لئے الگ تھلگ رہنا چاہئے
-https://www.gov.uk/go સરકાર/topical-events/coronavirus-covid-19-uk :دن (مزید رہنمائی یہاں
(حکومت کا جواب

جمعرات 19 ویں مارچ
ہمارے عملے کی سطح کی وجہ سے اسکول جزوی بندش میں رہے گا۔ کل کے لئے اسکول بند رہے گا
:اگلے سال کے گروپس
سال 12
سال 13
سال 9
سال 8
سال 10 اور 11 بجے شام 1:50 بجے (لنچ کے بعد) گھر جائیں گے

استقبالیہ کل دوباره کھال ہوگا کیونکہ ہمارے پاس بچوں کے لئے ابتدائی طبی امداد کا ضروری احاطہ ہے۔

جمعہ 20 ویں مارچ
ہم کل بات چیت کریں گے کہ ہم کس سال گروپوں کو جمعہ کے روز کھول سکتے ہیں (عملے کی تعداد باقی ہے
بہاؤ) لیکن ہم دوپہر کے کھانے کے بعد سائٹ پر موجود تمام طلبا کو خارج کردیں گے ۔ یہ تمام بچوں کے لئے 1:30 بجے ہے۔
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لنچ
آج کی طرح ، اگر وه خاندان جو مفت اسکول کے کھانے کے اہل ہیں اور خود کو الگ تھلگ نہیں رکھتے ہیں تو وه کھانا لینا چاہتے ہیں
پیک لنچ وه ایسا کرنے کے لئے آزاد ہیں (رات 12: 00 اور 12:30 بجے کے درمیان)۔ اگر آپ خود کو الگ تھلگ کر رہے ہو اور ضرورت ہو
دوپہر کا کھانا ، ہم کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم ترسیل کی حمایت کر سکتے ہیں (لیکن ممکن نہیں ہوسکے)۔ برائے مہربانی محترمہ بارتھرم سے رابطہ کریں۔
mbarthram@school21.org.uk - اگر ایسی بات ہے۔

……………… اوورلیف

صفحہ 2

اگلے مراحل
یقینا. یہ ایک پریشانی کا وقت ہے لیکن ہماری بہت سی کمیونٹی کی پیش کش کو دیکھ کر یہ متاثر کن رہا ہے
دوسروں کی مدد کرنا۔ والدین کا شکریہ جنہوں نے زبردست نظریات تجویز کیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگلے کچھ کیا ہیں
مہینوں کو منعقد کرے گا. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم اس کے ذریعے ایک ہی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے
ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور دنیا کو فرق کرنا مشترکہ مقصد۔ جب ہم اپنی منصوبہ بندی کے لئے کرتے ہیں
ہم اس عرصے میں کس طرح رابطے میں رہیں گے ہمارے ذہنوں کے سامنے یہ مشن ہوگا۔

، آپ کا وفاداری

او ڈی بوٹن
ہیڈ ٹیچر
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