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صفحہ 1

پچ فورڈ اسٹریٹ
اسٹراٹ فورڈ

لندن
E15 4RZ

ٹیلیفون: 020 8262 2121

مارچ 2020 16

، محترم والدین / نگہداشت

کورونا وائرس / کوڈ 19 اپ ڈیٹ

آپ کے تعاون کا ایک بار پھر شکریہ۔ چونکہ یہ تیز رفتار صورتحال ہے میں کوشش کروں گا اور اپ ڈیٹ بھیجوں گا
میں اکثر کر سکتا ہوں ہمارے پاس آج کے بعد بھی مزید معلومات ہوسکتی ہیں۔

:صرف جمعہ کے خط میں مشورے کا اعاده کرنے کے لئے

، اگر بچوں کا درجہ حرارت (37.8 ڈگری اور اس سے زیاده) اور / یا ایک نیا ، مستقل کھانسی ہو تو
انہیں سات دن تک گھر میں الگ تھلگ رہنا چاہئے ۔ براه کرم اس منظر نامے میں ہمیں براه راست کے ذریعے بتائیں
پر ای میل کرنا یا کوئی پیغام چھوڑنا school21.org.uk@ عام غیرموجودگی چینلز۔ صبح 8:30 بجے تک حاضری
اسکول کے جوابی فون پر 0208 262 2121 آپشن 1 - اس بات پر زور دینا کہ وه خود ہوں گے
یا اپنے جی پی سے رابطہ کریں جیسے آپ کو مناسب نظر آئے۔ N NHS 111 الگ تھلگ. براه کرم یقینا

-https://www.gov.uk/go સરકાર/ topical-events / coronavirus-covid-19- uk :رہنمائی یہاں
حکومت کا جواب

یہ امر اہم ہے کہ مذکوره پیغام عملہ پر بھی الگو ہوتا ہے اور ہم اس صورتحال کی بہت نگرانی کر رہے ہیں
قریب سے یہ یقینی بنانے کے لئے کہ ہمارے پاس عملے کا صحیح تناسب ہے۔ براه کرم یہ بھی آگاه رہیں کہ طلبہ کہاں ترقی کرتے ہیں
اسکول میں عالمات ہم ان سے جمع کرنے کو کہیں گے۔

اسکول کی مکمل یا جزوی بندش
a اس وقت ہم اسکول کو کھال رکھنے کے لئے حکومتی مشوروں پر عمل پیرا ہیں۔ اگر یہ مشوره بدل جاتا ہے تو ہمارے پاس
کوشش کریں اور سیکھنے کے تسلسل کو یقینی بنائیں۔ خاص طور پر ، اس میں اساتذه کی فراہمی شامل ہوگی
گوگل ہینگ آؤٹ' کے ذریعہ اہم امتحان سالوں (10۔13 سال) تک سیکھنا اور ساتھ ہی گوگل پر سیکھنے کو پوسٹ کرنا'
سیکھنے والوں کو تربیت دی گئی ہے اور ہم how کالس رومز 'سال 5 سے اوپر کی طرف۔ اس طرح سیکھنے تک رسائی حاصل کرنے کے ل
گوگل ہینگ آؤٹ' اسباق آزما چکے ہیں۔ پرائمری اسکول میں گھر سیکھنے کے لئے ایک الگ سائٹ ہوگی۔'

پیروی کرنے کے لئے مزید معلومات لیکن آپ جو پہلے سے ہماری مدد کرسکتے ہیں وه سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے اسکول کو یقینی بنائیں
رکن یا ڈیوائس کو محفوظ رکھا جاتا ہے (سال 7 اوپر کی طرف) اور / یا آپ کو گھر میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔
اگر آپ کو کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو براه کرم اپنے ہیڈ آف اسکول کے ذریعہ ہم سے رابطہ کریں۔

جزوی طور پر بند ہونے کی صورت میں (جو اس وقت ہوسکتا ہے اگر عملے کی سطح بہت کم ہو) ہم کوشش کریں گے اور ترجیح دیں گے
اسکول میں امتحان سال (6 ، 11 اور 13 سال) کسی بھی منظر نامے میں ہم آپ سے متن اور پھر رابطہ کریں گے
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خط اس کی تائید کیلئے ، براه کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے رابطے کی تفصیالت پیرنٹ ایپ کے ذریعے یا اس کے ذریعہ تازه ترین ہیں
ے کے کسی بھی طبی حاالت کا پتہ ہےmedical براه کرم یہ بھی یقینی بنائیں کہ ہمیں آپ کے بچ info@school21.org.uk ای میل کرنا
jCPo@school21.org.ukہے محترمہ پنچو سے رابطہ کریں۔

کلب
کلب معمول کے مطابق چالئے جائیں گے جب تک کہ بیرونی فراہم کرنے والوں میں عملے کی کمی نہ ہو۔ ان معامالت میں ہم رابطہ کریں گے
آپ جیسے ہی ہم ٹیکسٹ اور فون کے ذریعہ کر سکتے ہیں۔

والدین کے واقعات
جیسا کہ جمعہ کو مقرر کیا گیا ہے یہ ایسٹر تک ملتوی کردیئے گئے ہیں۔ اس میں سال 5 اور 6 چائے پارٹی کی تالوت شامل ہے
اور پیانو تالوت۔

صفحہ 2

برادری کی مدد کرنا
یقینا. یہ لوگوں کے لئے بہت پریشان کن وقت ہے لیکن بہت سے عملہ اور طلبہ اس بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کہ وه کیسے
مدد کر سکتا. آخرکار اسکول کا مشن نوجوانوں کی دنیا کو تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہے
(odebotton@school21.org.uk) براه کرم مجھ سے رابطے میں رہنے کے منصوبے یا طریقے جو ہم بحیثیت کمیونٹی مدد کرسکتے ہیں۔

ایک بار پھر شکریہ اور سواالت یا خدشات کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں۔

، آپ کا وفاداری

او ڈی بوٹن
ہیڈ ٹیچر
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