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صفحہ 1

، محترم والدین / نگہداشت

آپ کی جاری مدد کے لئے ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کا دن سب کے لئے قابل انتظام رہا۔

:کچھ پیغامات

ورچوئل اسکول سال 10۔13
ایک یاد دہانی جو 25 مارچ بروز بدھ 8:30 بجے شروع ہوگی۔ طلباء ان کی پیروی کریں گے
پیر اور منگل کو کوچنگ کے عالوه معمول کے ٹائم ٹیبلز اور پروجیکٹس (اور
چھٹے فارم کے لئے آزاد مطالعہ۔) اگر آپ کا بچہ ہے تو براه کرم اسکول سے معمول کے مطابق رابطہ کریں
یا 0208 پر اسکول کو کال کرنا school21.org.ukبیمار ہے اور اس میں شریک نہیں ہوسکتا ہے (ای - میل - حاضری
آپشن 1) صبح 8:30 بجے سے پہلے)۔) 2121 262

حکومت کو مکمل طور پر واضح نہیں کیا گیا ہے کہ وه کس طرح جی سی ایس ای کے لئے گریڈ مختص کریں گے اور
سطح. ہمارے خیال میں ہمیں طالب علم کی بنیاد پر اساتذه کے فیصلے پیش کرنے پڑسکتے ہیں -A اس سال
کام اور دیگر عوامل۔ امتحانات ریگولیٹر ، آفکال ، پھر جائزه لیں گے اور کراس ریفرنس کا جائزه لیں گے۔
اس غیر یقینی صورتحال کی بنیاد پر ہم اگلے دو ہفتوں کے دوران سال 11 اور 13 کے ساتھ کام کریں گے
اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارے پاس ان کے کام کا بہترین ثبوت ہے ، اس کے عالوه اور اس سے قطع نظر جو بھی ہے
پہلے چال گیا

ورچوئل اسکول ایسٹر کی چھٹیوں میں نہیں چلے گا۔

کوئی پریشانی

:کلیدی رابطے
Futo rfuto@school21.org.uk ثانوی کے سربراه: محترمہ
kspencer@school21.org.ukسکس 21 کے سربراه: محترمہ اسپینسر

irtclassroom@school21.org.uk:یا

مفت اسکول کھانے کے اہل بچے
آج سے ہم میں سے ہفتہ وار ٹیسکو واؤچر فراہم کی ہے £ 15 حمایت کرنے کے لئے طالب علم کے مطابق
کھانے کے اخراجات میں اضافہ یہ ان خاندانوں کے لئے ہے جہاں بچے مفت اسکول کے کھانے کے اہل ہیں۔

، 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۔
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اگر آپ کے پاس موبائل آلہ تک رسائی نہیں ہے جو واؤچر ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے تو ، براه کرم
پر 0208 262 212 اسکول استقبالیہ کال کر کے ہمارے ساتھ رابطے میں حاصل یا میں آنے اسکول
استقبالیہ دفتر اور ہم ایک جسمانی گفٹ کارڈ کا بندوبست کریں گے آپ کے لئے تعینات کیا جائے گا. جب ہم کریں گے
جتنی جلدی ہم کر سکتے ہو آپ کو ان تک پہنچانے کے لئے کام کریں ، ان کو حاصل کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوسکتی ہے
پوسٹل سسٹم کی وجہ سے۔

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

صفحہ 2

ان سب سے مشکل ہٹ کے لئے کروڈ فنڈنگ
ہفتے کے آخر میں ، اسکول 21 کے کچھ عملے نے امداد میں مدد کے لئے فنڈ ریزنگ مہم چالئی
ہماری معاشرے کے لوگ جو موجوده حاالت میں جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ
ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اپنی مدد کی جگہ لی ہے ، اس سے اہل خانہ تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے
اور اس میں کوریج میں خالء ہوسکتے ہیں۔

منصوبہ یہ ہے کہ اس ہفتہ کے آخر تک جو فنڈز سب سے زیاده درکار ہیں ان میں جمع شده فنڈز تقسیم کیے جائیں۔
یہ بہت بڑی رقم نہیں ہوگی ، لیکن ان لوگوں کے لئے جو انتہائی مشکل حاالت میں ہیں
مثال کے طور پر ، وه لوگ جو اپنی آمدنی یا مالزمت کھو چکے ہیں یا جن کو کام نہیں مل سکتا ہے کیونکہ وه)
دیکھ بھال کر رہے ہیں) ، یہ ایک چھوٹی سی مدد ہوسکتی ہے۔

:آپ کے پاس تین اختیارات ہیں

مدد طلب کرنے میں اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو، ہم کو بھرنے کے پوچھنا - اس فارم میں ہم حاصل کر سکتے ہیں کو یقینی بنانے کے
ہفتے کے آخر تک آپ کی مدد کریں۔ اس کی جانچ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے - یہ اس پر مبنی ہے
اعتماد

پاس - سائن اپ نہ کریں۔ اگر آپ یہ اختیار منتخب کرتے ہیں تو ، اجازت دے کر ، آپ اس مقصد کی حمایت کر رہے ہیں
ضرورت ہے۔ need آپ کا پیسہ کا 'حصہ' ان لوگوں میں دوباره تقسیم کیا جائے جن کو واقعتا

دیں - اگر آپ معاشی طور پر محفوظ ہیں تو ، آپ کو عطیہ دینے (گمنامی میں) خیرمقدم سے کہیں زیاده بہتر ہے
مہم۔ یقینا ، یہاں توقع بالکل نہیں ہے GoFundMe اس بدھ تک
آپ کو ایسا کرنے کے ل.۔

https://www.gofundme.com/f/s21-family-support؟utm_source=customer&utm_medium=copy
شیئر فلو -p_cf + 1 = مہم utm_cam & لنک _

ہم جمعہ تک ان لوگوں کے لئے جمع کی جانے والی رقم تقسیم کرنے کا اراده کریں گے
تازه ترین. رقوم یکساں طور پر ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی جنہوں نے مدد کی درخواست کی ہے۔

گھر میں رہنا
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کھلے رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے یہ ضروری ہے open ہم کل بہت کم تعداد میں کنبہوں کے ل
عمومی ہدایات (نیچے مرتب) یاد رکھیں۔ اگر ہم اس وقت گھر میں ره سکتے ہیں
ہونا چاہئے - یہ ہم سب کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔

صفحہ 3

.

مجھے یقین ہے کہ اور بھی اس کی پیروی کریں گے۔ ،https://www.gov.uk/coronavirus :یہاں تمام حکومتی ہدایت

ہمیشہ کی طرح کسی بھی سواالت یا خدشات (یا نظریات کے ساتھ جس کے ساتھ آپ اشتراک کرنا چاہتے ہیں) سے رابطہ کریں
(ہماری اسکول کی جماعت

سب محفوظ رہیں۔

اپکا خیر خواه
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