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صفحہ 1

پچ فورڈ اسٹریٹ
اسٹراٹ فورڈ

لندن
E15 4RZ

ٹیلیفون: 020 8262 2121

مارچ 2020 18
، محترم والدین / نگہداشت

کوویڈ 19 / کورونا وائرس تازه کاری: جزوی طور پر بندش - استقبالیہ کالس - 18/03/2020

جیسا کہ آپ جانتے ہیں ، کوویڈ 19 کے سلسلے میں موجوده صورتحال تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم سب کی سختی سے پیروی کررہے ہیں
ممکنہ حد تک اسکول کو محفوظ رکھنے کے لئے عملے کو خود سے الگ تھلگ رکھنے کے لئے سرکاری رہنمائی۔

آج صبح تک ، ہمارے پاس تنہائی میں ہمارے چار تربیت یافتہ پیڈیاٹرک فرسٹ ایڈ ہیں۔ اگرچہ ہم ابھی بھی ہیں
سائٹ پر مزید چار تربیت یافتہ ابتدائی طبی امداد دہندگان ہیں جو ہمیں آج استقبال کے لئے اسکول کو بند کرنے کی ضرورت ہوگی ۔
رہنما خطوط واضح ہیں کہ استقبالیہ کالس والے اسکولوں کو سائٹ پر بچوں کے فرسٹ ایڈیر کی ضرورت ہوتی ہے۔

آج صبح ، ہم اپنے تربیت یافتہ ابتدائی طبی امداد دینے والوں میں سے کچھ سے 4-5 تک کی مخصوص تربیت مکمل کرنے کے لئے کہیں گے
سال کے عمر والے بچے اور لہذا جلد از جلد استقبال کے لئے دوباره کھولنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے
جب ہم کر سکتے ہیں۔

اور استقبالیہ پر ہوتا ہے۔ Y12 ، Y9 ، Y8 اس کا مطلب ہے کہ آج جزوی طور پر بندش کا اطالق

میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کنبوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور یہ فیصلہ نہیں ہے جس کو ہم نے ہلکے سے لیا ہے۔
.آپ کی حمایت کا شکریہ

اسکول کے پھاٹک پر عملہ کے ممبران ہمیشہ کی طرح صبح 8 بجے سے مزید گفتگو کرنے کے لئے موجود ہوں گے
سواالت یا خدشات رکھنے والے والدین

، آپ کا وفاداری

او ڈی بوٹن
ہیڈ ٹیچر
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