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صفحہ 1

، محترم والدین / نگہداشت

آپ کی حمایت کے لئے ایک بار پھر آپ کا شکریہ. آج اسکول میں عملہ اور کے ساتھ ایک بہت بڑی روح موجود تھی
طلبہ جو ہماری کمیونٹی میں فخر اور خوشی کا احساس محسوس کررہے ہیں (ذیل میں کچھ جھلکیاں)۔
خاص طور پر مسٹر کوگن ، معیارات کے سربراه ، جو اسکول کی نگرانی کر رہے ہیں کی تعریف کرتے ہیں
پچھلے کچھ دنوں میں

جمعہ 20 مارچ۔ جزوی بندش
جیسا کہ کل رات مقرر کیا گیا ہے ، اگلے پیر 23 کو اسکول زیاده تر بچوں کے لئے بند رہے گا
مارچ۔

کل ہمیں عملے کی تعداد کی وجہ سے تھوڑا سا لچکدار ہونے کی ضرورت ہوگی اور ہم اسے بنانا چاہتے ہیں
:اس بات کا یقین ہم طالب علموں کو ایک شاندار بھیج دیں

Year سال 8 کا استقبال صبح 8:30 بجے تا 1:30 بجے تک ہوسکتا ہے
(سال 9 اور 10 صبح 10:00 بجے تا 11:30 بجے آئے گا (لنچ صبح 11:00 بجے فراہم کیا جائے گا ●
سال 11 صبح 11:00 بجے تا 1:00 بجے آئے گا۔ (اور نون اسکول یونیفارم میں آسکتے ہیں اور ہیں ●

ہمارے 'سال کے اختتام' کوچنگ جشن کے حصے کے طور پر دستخط کرنے کے لئے قمیض النے کی دعوت دی گئی۔ لنچ
(صبح 11 بجے فراہم کی جائے گی

سال 12 صبح 8:30 بجے تا 8:55 بجے پہنچیں گے اور صبح 10:00 بجے روانہ ہوں گے۔ ●
سال 13 صبح 11: 45 بجکر 12 منٹ پر پہنچے گا اور 1 بجکر 15 منٹ پر روانہ ہوگا۔ ●

تمام طلبہ جن کے پاس ایک سے ایک آلہ ہے وه کل میں الئیں تاکہ ہم کرسکیں
چیک کریں یہ کام کرتا ہے۔

آج کی طرح ، اگر وه خاندان جو مفت اسکول کے کھانے کے اہل ہیں اور خود سے الگ تھلگ نہیں ہیں
ایک بھری ہوئی دوپہر کے کھانے کا انتخاب کریں جو وه ایسا کرنے کے لئے آزاد ہیں (رات 12 بجے اور 12:30 بجے کے درمیان)۔ اگر آپ
(خود کو الگ تھلگ اور دوپہر کے کھانے کی ضرورت ہے ہم کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم ترسیل کی حمایت کرسکتے ہیں (لیکن ہوسکتا ہے کہ نہیں
.اگر یہ معاملہ ہے - mbarthram@school21.org.ukکرنے کے قابل). برائے مہربانی محترمہ بارتھرم سے رابطہ کریں۔

اگلے ہفتے

کلیدی کارکنوں کے بچوں کے لئے اسکول
ان والدین کا شکریہ جنہوں نے ہمیں آپ کے مالزمت کی تفصیالت فراہم کیں۔ برائے مہربانی
آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایک کلید ہیں ، sshaldas@school21.org.uk، اسٹیفنی شلڈاس کو ای میل کرنا جاری رکھیں
کارکن اور ہم سے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ حکومت نے 'کلید' کی اصطالح کی ابھی تک وضاحت نہیں کی ہے
کارکن '۔ ایک بار جب وه کریں گے تو ہم کو ایک واضح نظریہ ہوگا اور ہم اپنے منصوبوں کو بات چیت کریں گے۔ یہ ہو گا
ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم تعداد پراعتماد ہوں تاکہ ہمارے پاس عملے کا محفوظ تناسب ہوسکے۔

جب تک چیزیں ایک بار پھر تبدیل نہیں ہوتی ہیں ، کلیدی کارکنوں کے بچوں کے لئے اسکول بدھ سے شروع ہوگا
مناسب تیاری کرنے کا موقع فراہم کریں گے properly مارچ 2020۔ اضافی دو دن ہمیں اسکول جانے کے ل 25

mailto:mbathram@school21.org.uk
mailto:sshaldas@school21.org.uk
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دوباره کھولنا

خصوصی ضرورتوں والے بچوں کے لئے اسکول

صفحہ 2

سوموار سے شروع ہو رہی ہیں but ایک بار پھر ہمارے پاس ابھی تک حکومت سے مکمل تفصیالت نہیں ہیں لیکن 30
تعلیم اور.) والے بچوں کو اسکول کھولنے کے بارے میں منصوبہ بنا رہے ہیں) EHCP مارچ ہم
ہیلتھ کیئر پالن) اور جو خصوصی طور پر نیوہم سے فنڈز وصول کرتے ہیں۔ چارلی
Dilger، انکلوژن کے ہمارے سر ( cdilger@school21.org.uk ) پروگرام کے ساتھ رابطے میں ہو جائے گا
اس کے ل. ایک بار پھر ہمیں یہ یقینی بنانے کے لئے ایک ہفتہ کی تاخیر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ان کے لئے مناسب فراہمی موجود ہے
بچے. براه کرم یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ پوری فراہمی نہیں ہوسکتی ہے ، کم از کم اس لئے نہیں کہ ہمارے پاس ہو
عملہ جو کام پر نہیں ہوسکتے ہیں۔

مفت اسکول کھانے کے اہل بچے
پیر سے ہم ہفتہ وار ٹیسکو واؤچر 10 طالب علم فی طالب علم فراہم کریں گے
کھانے کی الگت میں اضافہ کی حمایت کریں۔ یہ ان خاندانوں کے لئے ہے جہاں بچے مفت اسکول کے اہل ہیں
.کھانے

، ہر ہفتے کے شروع میں واؤچرز کو ای میل کے ذریعے بھیج دیا جائے گا جب ہم بند ہوں گے
ہفتوں کو چھوڑ کر جو دوسری صورت میں اسکول کی تعطیالت ہوتے۔ واؤچر استعمال کیا جا سکتا ہے
آن الئن ، یا آپ کے اسمارٹ فون یا دوسرے موبائل آلہ سے براه راست اسکین کریں۔ نہیں
پرنٹنگ ضروری ہے۔

اگر آپ کے پاس موبائل آلہ تک رسائی نہیں ہے جو واؤچر ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے تو ، براه کرم
اسکول کے استقبالیہ کو 0208 262 2121 پر فون کرکے ہمارے ساتھ رابطہ کریں یا جینی کو ای میل کرنا
jansell@school21.org.uk اور ہم ایک جسمانی گفٹ کارڈ کا بندوبست کریں گے آپ کے لئے تعینات کیا جائے گا.
جب تک ہم ان کو جتنی جلدی ممکن ہو آپ تک پہنچانے کے لئے کام کریں گے ، اس میں تھوڑا سا تاخیر ہوسکتی ہے
پوسٹل سسٹم کی وجہ سے ان کو وصول کرنا۔

اگر آپ کو اس بارے میں کوئی سواالت ہیں تو ، براه کرم جینی سے رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں
Ansell jansell@school21.org.uk

 
ہوم لرننگ پروگرام
ہم نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے اور تیار ہے لیکن ہم اسے کل جاری کردیں اگر ہم ہوں تو
جی سی ایس ای اور اے سطح کے منصوبوں کے بارے میں حکومت سے مزید سنیں۔ آپ کے لئے شکریہ
اس پر صبر کرو۔ اس دوران میں پرائمری سیکھنے کی سائٹ اور گوگل کالس رومز ہیں
بچوں کے لئے تیار کام کریں۔

irtclassroom@school21.org.uk:کوئی مسئلہ ای میل

وسیع تر اعانت
نیوہم نے معاون تنظیموں کی ایک فہرست کے ذریعے بھیجا ہے جس کے دوران لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاسکتا ہے
یہ عرصہ. وه نیچے کاپی ہیں۔

Newham فیملیز انفارمیشن سروس اور مقامی پیشکش -www.famille.newham.gov.uk
ایک شامل مقامی فیملی ڈائرکٹری اور سروس گائیڈ local بچوں اور جوانوں والے کنبوں کے ل

mailto:cdilger@school21.org.uk
glocom://02082622121
glocom://02082622121
mailto:jansell@school21.org.uk
mailto:jansell@school21.org.uk
mailto:virtualclassroom@school21.org.uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.families.newham.gov.uk/
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خاص تعلیمی ضرورتوں اور / یا معذوری والے 0-25 سال کے افراد۔

صفحہ 3

ویب سائٹ
ایمرجنسی
مدد

https://newham.foodbank.org.uk/

فوڈ بینک مینور پارک سینٹر
مینور پارک کرسچن سینٹر
ہائی اسٹریٹ نارتھ 454
E12 6RH

اوپننگ ٹائمز: منگل 10:00 بجے تا 12:00 بجے
فوڈ بینک ، سینٹ مارکس سنٹر

، ٹول گیٹ روڈ 218
، بیکٹن
، لندن
E6 5YA

020 7474 3060

اوپننگ ٹائمز: جمعہ کی صبح 7:00 بجے تا 9:00 بجے
فوڈ بینک بونی ڈاونس کمیونٹی سینٹر

، بونی ڈاونس چرچ ہال
ڈارویل فلینڈرس روڈ بند
E6 6BT

020 7474 3060
فوڈ بینک لندن گھانا ایس ڈی اے چرچ

، چاڈون روڈ
، پلوٹو
لندن
E13 8NF

0207 474 8095

جمعرات ، صبح 6:00 بجے تا 8:00 بجے

فوڈ بینک ریحوبوت چرچ
، بارکنگ روڈ 478
، پلوٹو
لندن
E13 8QB

07951 612405 (ہنگامی خوراک کی تقسیم) 

amہفتہ ، صبح 9 بجے صبح ۔11: 00

فوڈ بینک رائل ڈاکس ایکٹیویٹی سینٹر
، البرٹ روڈ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://newham.foodbank.org.uk/
glocom://02074743060
glocom://02074743060
glocom://02074748095
glocom://07951612405
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E16 2JBلندن

0207 476 1666 (ہنگامی خوراک کی تقسیم) 

صفحہ 4

پیر - جمعہ ، صبح 9:30 بجے - دوپہر 2: 00
فوڈ بینک ڈبلیو جی ایم آئی

، بارکنگ روڈ 738
لندن

E13 9LB

07944 101267 (ہنگامی خوراک کی تقسیم) 

اتوار ، 10:30 بجے تا 1:00 بجے
ایمرجنسی
مدد
(یعنی کھانا)
، پارسل
(کپڑے وغیره

● FairShare - www.fairshare.org.uk
- سالویشن آرمی ●

https://www.salvanarmy.org.uk/e غرسی- امداد

مدد کریں
خدمات

خاندان رہتا - معلومات، مشوره، رہنمائی اور مدد فراہم کرتا ہے ●
والدین اور خاندانی زندگی کے کسی بھی پہلو پر ان کا ہیلپ الئن نمبر ہے
0808 800 2222

جنجربریڈ - مشوره اور عملی کے ساتھ ایک والدین فراہم کرتا ہے ●
کی حمایت. آپ فون کرسکتے ہیںجنجربریڈ سنگلوالدین ہیلپ الئن پر
0808 802 0925

متعلق - بشمول تعلقات کو مدد فراہم کرتا ہےبچوں کے لئے مدد کریں ●
اور نوجوان لوگوں اورخاندانی زندگی اور والدین کی مدد میں مدد کریں

ایک والدین - مدد، مشوره اور اس کے ساتھ ایک والدین فراہم کرتا ہے ●
کی حمایت

ذہنی صحت کے بارے میں مشوره فراہم کرتا ہے - YoungMinds والدین کے لئے ●
بچوں اور نوجوان لوگوں میں رویے کے مسائل۔ آپ فون کرسکتے ہیں
پر والدین کی ہیلپ الئن 5544 802 0808

خاندانی حقوق گروپ - والدین یا دوسرے رشتہ داروں فراہم کرتا ہے ●
جب سماجی کارکن یا عدالتیں ان کے حقوق اور اختیارات کے بارے میں مشورے دیں
اپنے بچوں کی فالح و بہبود کے بارے میں فیصلے کریں۔ ان کے مشورے کی لکیر
تعداد 0808 801 0366 ہے

زچگی
مدد کریں

● Newham NCT (حمایت پالنے والی بھی شامل ہے) اور والدین میں
کی حمایت PND دماغ

https://www.nct.org.uk/local- Activities-meets-ups/region-london/newham

(صحت سے متعلق معاشرتی ایکشن) Newham زچگی کی آواز کی شراکت ●

https://www.safh.org.uk/newhammvp؟fbclid=IwAR1neKgylidNTIuh8nMItSeL
Xgmv8arCZ9dCRMjCkiHYnJ5XwpXaUfmT7zo

Pre متبادل حمل اور خاندانی مدد خاص طور پر ان لوگوں کو جو بغیر نمبر کے ہیں
عوامی فنڈز تک رسائی۔

glocom://02074761666
glocom://07944101267
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.fairshare.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.salvationarmy.org.uk/emergency-assistance
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://familylives.org.uk/
glocom://08088002222
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.gingerbread.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://gingerbread.org.uk/content/425/Helpline
glocom://08088020925
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.relate.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-children-and-young-people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-children-and-young-people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-family-life-and-parenting
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.singleparents.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
glocom://08088025544
glocom://08088025544
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.frg.org.uk/
glocom://08088010366
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.nct.org.uk/local-activities-meets-ups/region-london/newham
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.safh.org.uk/newhammvp%3Ffbclid%3DIwAR1neKgylidNTIuh8nMItSeLXgmv8arCZ9dCRMjCkiHYnJ5XwpXaUfmT7zo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.safh.org.uk/newhammvp%3Ffbclid%3DIwAR1neKgylidNTIuh8nMItSeLXgmv8arCZ9dCRMjCkiHYnJ5XwpXaUfmT7zo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://gingerbread.org.uk/content/425/Helpline
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http://www.altel.org.uk/

ہیلپ الئنز ● Kooth الئن مشاورت (10-16 سال کے بچوں) -www.kooth.com
● Childline0800 11 11

صفحہ 5

● Newham 8080 475 0208(خود ریفرل) بات چیت کرتے تھراپیاں
● NSPCC- 0808 800 5000
خاندان رہتا- 0808 800 2222 ●
بھگوڑے مفت - 116 000 ●
نوجوان دماغ والدین ہیلپ الئن- 0808 802 5544 ●
● Gangsline- 0800 032 9538
کرائم- 0800 555 111 ●

فوائد
مشورے

ps https://www.:30 سمجھاؤنیورسال credit.gov.uk/coronavirus/

● Newham کمیونٹی اور بحران سپورٹ -
https://www.newham.gov.uk/Pages/Services/Newham-commune-an
d-بحران-حمایت.aspx

برادری
بیسڈ
مدد کریں
گروه

/https://themagpieproject.org - گپپی پروجیکٹ ●
.www.bonnydowns.org - بی ڈی سی اے کمیونٹی ایسوسی ایشن ●

خاص طور پر بزرگوں ، بچوں ، والدین / نگہداشت افراد اور نوجوانوں کے لئے بھی منصوبے
، صحت مند خوراک ، غربت کے ردعمل
کھیلوں اور باغبانی کا ایک منصوبہ۔

برادری
بیسڈ
مدد کریں
گروه

cen ایسسنشن کمیونٹی ٹرسٹ -
http://www.ascensioncommune.org.uk/eldersproject.html

- نیوہم کمیونٹی روابط ●
https://www.commune-links.org/advice/

قرض
مینجمنٹ

● MoneyWorks -https://newhammoneyworks.co.uk/

نیوہم منی ورکس
گرو 118 - 112
لندن
E15 1NS

پیر سے جمعہ

صبح 9:00 بجے تا شام 5:00 بجے

ٹیلیفون: 020 8430 2041

Moneyworks@newham.gov.uk :ای میل

سوشل میڈیا
ایپس اور
مدد کریں
گروه

● Newham کے لئے ایک فیس بک گروپ ہے جہاں لوگ قائم کیا گیا ہے
:مدد کے محتاج رہائشیوں کے لئے معلومات پوسٹ کرتے رہے ہیں
https://www.facebook.com/groups/202303704194767/

مالوٹ اپلی کیشن - مالوٹ کو کم کرنے کا اراده، خوراک شئیرنگ کے لئے ایک موبائل اپلی کیشن ہے ●
کھانے کا فضلہ یہ اضافی خوراک والے افراد سے منسلک کرکے یہ کام کرتا ہے

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.altel.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.kooth.com/
glocom://08001111
glocom://02084758080
glocom://08088005000
glocom://08088002222
glocom://08088025544
glocom://08000329538
glocom://0800555111
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.newham.gov.uk/Pages/Services/Newham-community-and-crisis-support.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.newham.gov.uk/Pages/Services/Newham-community-and-crisis-support.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.ascensioncommunity.org.uk/eldersproject.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://newhammoneyworks.co.uk/
glocom://02084302041
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.facebook.com/groups/202303704194767/
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جن کو ضرورت ہے یا اس طرح کے کھانے کی خواہش ہے۔

،آپ کا تابعدار


