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صفحہ 1

، محترم والدین / نگہداشت

اس ہفتے آپ کے تعاون کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہم سب کو مشکل پیش آگیا ہے
کیا ہو رہا ہے سمجھنا؛ ہم جذبات کی پوری حد کا تجربہ کر رہے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے
خوف اور اضطراب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رابطوں کی بھی تعریف اور حمایت کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے
.آنے والے ہفتوں میں ہم اپنی برادری کو ساتھ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرسکتے ہیں۔ براه کرم اندر جا
اگر آپ اسکول 21 کمیونٹی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو چھوئے۔

ذیل میں کچھ تازه ترین معلومات (بشمول محترمہ کرہورسٹ کی طرف سے اساتذه میں سبق آموز سبق کے بارے میں تفصیل
:(آخر

'ورچوئل 'اسکول 21
ہم اس وقت سیکھنے کے مرحلے میں بہت ہیں۔ اساتذه اس بارے میں سختی سے سوچ رہے ہیں
اس کو سب سے معنی خیز بنانے کے ل. ، لیکن ہم ان خاندانوں پر بھی حملہ نہیں کرنا چاہتے جو دوسرے ہیں
.ترجیحات مدد کے لئے ہم اگلی مدت آپ کو مکمل کریں گے کے لئے کی پیشکش کی منصوبہ بندی اس سروے

جمعہ کے روز 3 اپریل کو کوئی مجازی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی rdعملے کو ایک سانس دینے کے ل 3
اور کچھ وقت اگلے اقدامات پر غور کرنے کے لئے۔ یہ منصوبہ بندی کے دن کی جگہ ہے جس پر ہم نے ملتوی کردیا
.پچھال ہفتہ. آپ کی سمجھ کے لئے آپ کا شکریہ

:مختلف اسکولوں میں رزق کی یاد دہانی

پرائمری اسکول: استقبالیہ سال 4 کے پاس ویڈیو اور لنک کے ساتھ ایک سیکھنے کی سائٹ موجود ہے۔
https://sites.google.com/school21.org.uk/primaryschool21classroom/home.
(روزانہ گوگل ہینگ آؤٹس بھی 30 منٹ تک رہتے ہیں (تعجب خیز اوقات
:(آلہ سبھی تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں
سال 1: 10:30

سال 2: 10:00

سال 3:11:00
سال 4: 9:30

(mdrummond@school21.org.uk ) نے، پرائمری کے سربراه Drummond مین کانٹیکٹ محترمہ

:مڈل سکول
کی طرف سے اس لنک پر کلک کیا آپ آن الئن سیکھنے کی پیشکش کی (تھوڑا سا) کو اپ ڈیٹ ورژن دیکھیں گے
نیوز لیٹر برائے کرم اس کی جانچ کریں۔ لنک کے نچلے حصے میں آپ کو یہ ہفتہ نظر آئے گا
!تسلیم اور سنگ میل جیتنے والوں

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://forms.gle/xuFcBEBVViugMkrz9
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اگلے ہفتے ہم پورے سال کے گروپوں کو یہ ظاہر کرنے کے لئے آسان ٹائم ٹیبل فراہم کرنا چاہتے ہیں
کام طے ہوجائے گا اور جب انہیں موقع ملے گا کہ ان کے ساتھ ویڈیو چیٹ کے ذریعے چیک ان کریں
مختلف اساتذه۔ یہ اہل خانہ اور طلبہ کے جواب میں ہے جس کی کچھ مدد کرتے ہیں
!ایک اچھے معمول کے قیام کا انتظام مددگار ثابت ہوسکتا ہے

آج پیر کو صبح 9 بجے ہم اپنی پہلی پوری اسکول اسمبلی کو ٹرائل کر رہے ہوں گے
لنک تالش کریں the براه کرم پیر کو کالس رومز میں اس کے ل Hangouts گوگل
صبح

صفحہ 2

براه کرم اپنے بچوں کو گوگل کالس روم کے ذریعہ کام پیش کرنے میں مدد دے کر ان کی مدد کریں
عملے کو بانٹنے / ای میل کرنے کے بجائے۔ میڈیسن کی ماں فے نے ایک بہت مددگار بنایا ہے
. جب والدین اپنا کام اپ لوڈ کرتے ہیں تو ان کے بعد چلنے کیلئے والدین کیلئے مرحلہ وار ہدایت نامہ۔ اوریہ یہاں دستیاب ہے

ماں نے ہمارے ساتھ ایمیزون کے شاندار لنک کا اشتراک کیا (Y5) ماں اور ڈینیئل (Y8) ایما
قابل سماعت ہے جو ہر عمر کے بچوں کے لئے آن الئن آڈیو کتابوں تک مفت رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دستیاب ہے
یہاں . یہ براؤزر کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

(akyrk@school21.org.uk ) مڈل اسکول کے سربراه ،Kyrk مین کانٹیکٹ محترمہ

سال 10۔13 اپنے گوگل کیلنڈر میں منصوبوں کی رعایت کے ساتھ ٹائم ٹیبلز کی پیروی کر رہے ہیں
اور پیر اور منگل کو کوچنگ۔ اساتذه پورے سیشن کے لئے آن الئن نہیں ہوسکتے ہیں
اور اگر وه بیمار ، دیکھ بھال کرنے والے ، خود سے الگ تھلگ ہونے یا کام کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو وه موجود نہیں ہوسکتے ہیں
مکمل ورچوئل اسکول کا یہ حصہ انتہائی مشکل ثابت ہورہا ہے لہذا ہم اس کی عکاسی کررہے ہیں
اب اگلے اقدامات کے بارے میں۔

سال 9 ، کچھ گوگل ہینگ آؤٹس اور کچھ کام کے سیٹ کے مخلوط ماڈل کی پیروی کررہا ہے۔ تمام طلبہ
سال 9۔11 میں اپنے کام کو بانٹنے کے لئے ای پورٹ فولیوز تیار کررہے ہیں۔

کام کو اپ ڈیٹ کرنے کے طریق کار کے بارے میں ایک رہنمائی ویڈیو ٹی میں شامل ہےاس کی ویڈیو

سیکنڈری کے سربراه ،( rfuto@school21.org.uk) اہم رابطے محترمہ فوٹو
(kspencer@school21.org.uk) محترمہ اسپینسر ، سکس 21 کی سربراه

virtualclassroom@school21.org.uk کسی دوسرے تکنیکی مسائل ای میل کریں

:(ان وسائل کے عالوه جو میں نے گذشتہ ہفتے بھیجے تھے وه اور بھی ہیں (اگر آپ کو ان کی ضرورت ہو تو

فلم کے ذریعے سیکھنے کیلئے 50 مفت فلم ہدایت نامہ
ایمیزون آڈیبل ای سے مفت آڈیو کتابیں
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ای میل کی توقعات
جیسا کہ ہم اس طرح کام کرنا سیکھتے ہیں ہم نے محسوس کیا ہے کہ ای میل ٹریفک میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں طالب علم / اساتذه کے ای میل کے آداب کے بارے میں واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ میں ہوتا
:اگر آپ نفاذ میں ہماری مدد کرسکتے ہیں تو شکر گزار ہوں

school اسکول کے اوقات سے باہر اساتذه کو کوئی ای میل نہیں ہے
email ای میلوں میں جتنی مہربان آپ آمنے سامنے ہوں گی - ہر چیز بشریت کے ساتھ

ایک مشورے کی ویڈیو ہےیہاں

آن سائٹ اسکول
ہم کلیدی کارکنوں اور دوسرے گروپوں کے بچوں کے لئے ایک چھوٹا سا اسکول چال رہے ہیں جو
مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنارہے ہیں کہ بچے اسکول میں 'معاشرتی طور پر دوری' کررہے ہیں تاکہ

صفحہ 3

، سب محفوظ ہیں۔ میں ان والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بچوں کو گھر میں رکھنے کے طریقے ڈھونڈ لئے ہیں
یہ ناقابل یقین حد تک معاون رہا ہے۔

براه کرم نوٹ کریں کہ جو کنبے اس فراہمی کا حصہ ہیں ان سے علیحده علیحده رابطہ کیا جائے گا۔

FSM میں بچوں کے والدین کو نشانہ بنانا
ڈی ایف ای نے ہمیں انتباه کرنے کیلئے رابطہ کیا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والے اہل بچوں کے والدین کو نشانہ بنا رہے ہیں
، مفت اسکول کے اسباب کے ل.۔ اہل خانہ کو ایک ای میل موصول ہوا ہے جس میں ان کے بینک کی تفصیالت کی درخواست کی گئی ہے
اس کا دعوی کرنے سے ان کے بچے اسکول کی بندش کے ذریعے کھانا وصول کرنا جاری رکھیں گے
CoVID-19 وبائی امراض کے درمیان۔ ڈی ایف ای نے ایک نوٹس جاری کیا ، والدین سے اسکام ای میل کو حذف کرنے کی اپیل کی
فوری طور پر

،اپکا خیر خواه

مس کراوورسٹ کا ایک میوزیکل بلیٹن

:اضافی میوزک اسباق کی پیش کش' تازه کاری'
ہم امید کر رہے ہیں کہ سمر ٹرم بینڈ پروجیکٹ اسباق اور دیگر اہم وسائل کا آغاز کیا جائے
سبق ابتدائی ، پیر 13 اپریل سے شروع کرکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین جنہوں نے دستخط کیے
اگلے چار ہفتوں کے دوران اپنے بچوں کو اضافی 'بینڈ پروجیکٹ' کے اہم سبق حاصل کریں گے
مالی اعانت سے پہلے صرف دو ہفتوں کے قابل اسباق (اگر ہم میں تاخیر ہو تو تین) ادا کرنے کی ضرورت ہوگی
سبق دوباره شروع. اگر آپ اپنے بچے کو کسی ایسے آلے پر اسباق کے لئے سائن اپ کرتے ہیں جو ایسا نہیں ہے
میں نہیں ہیں ، یہ تیسرا اور چوتھا اسباق ابھی بھی باقی رہیں گے Y5 / 6/7 ان کے بینڈ پروجیکٹ کا آلہ یا وه
چارج کیا جائے گا ، لیکن اس کی قیمت آدھی ہوگی اور اگر چاہیں تو دس کے ایک حصے کے طور پر بک کیا جاسکتا ہے (مزید
تفصیالت نیچے)۔ بالغوں کے اسباق پوری قیمت پر رہتے ہیں۔ ہم رابطہ میں رہیں گے یا ہوں گے
ان تفصیالت کے بارے میں آج یا کل ان والدین کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے بچے کو سائن اپ کرنا چاہتے ہیں

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://drive.google.com/file/d/1kpZtbeSz7tk2C1LIVp4PQTcrYwi5NWab/view
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اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے اضافی اسباق کے دو ہفتوں تک ، لیکن فارم مکمل نہیں کیا ، میں اب بھی کرسکتا ہوں
اس کی مدد سے ، بشرطیکہ میں آپ کے ساتھ 29 مارچ بروز اتوار آپ کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوں
یا استعمال ecrowhurst@school21.org.ukضروریات (اسباق ہر £ 15 ہیں) برائے مہربانی ای میل کریں
https://forms.gle/iHpWA1umFah4WQXH7پہلے مشترکہ فارم یہاں

:میوزک سکالرز کے والدین کے لئے Y7 اور Y5 / 6 :سمر ٹرم' بینڈ پروجیکٹ اسباق'
میوزک اسکولز کے تمام والدین / کیریئر کو پورا کریں Y7 کالسز اور Y5 / 6 براه کرم
منسلک گوگل فارم 3 اپریل بروز جمعہ تکمیل کریں ، تاکہ ہم اہم معلومات حاصل کرسکیں
ان معلومات کو ہم میں مکمل طور پر ممکن ہوسکے information بینڈ پروجیکٹ کے اسباق کو ترتیب دینے اور چالنے کے ل
ہماری نئی آن الئن ترتیب۔ اگر آپ کے ایک سے زیاده بچے ہیں تو ، براه کرم ہر ایک بچے کو پُر کریں (یہ ایک ہے
https://forms.gle/6KJATQtXNVgTRGJ26 (منصفانہ مختصر شکل

سبق میں اپ گریڈ کرنے کے لئے ادائیگی کرتے ہیں تو ، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا to1اگر آپ عام طور پر اپنے بچے کے اسباق کو 1
کی شکل میں سب سے زیاده اسباق چالنے کی ضرورت ہے۔ یہ to1اس اصطالح کے ل، ، کیوں کہ ہمیں بہرحال 1
آخری مدت کے اختتام سے ایک یا دو یاد کرده اسباق کو بھی متوازن بنائے گا۔ ہم بھی کوشش کریں گے
ہم کر سکتے ہیں تو موسم گرما کی مدت کے اختتام کی طرف اضافی اسباق کو چالنے کے لئے. اگر آپ کے پاس کوئی ہے
اس بارے میں سواالت یا خدشات ، براه کرم مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے بچے کو ان کا آلہ نہیں مال
ہم جو چاہیں / اجازت دے سکتے ہیں وه کریں گے۔ what گھر ، ہم اس کو حل کرنے کے ل

صفحہ 4

Y5 / 6/7 بینڈ پروجیکٹ سے باہر 'سمر ٹرم' سازی اسباق:
اگر آپ عام طور پر کسی اور سال میں اپنے بچے کے لئے دس اہم سبقوں کے ایک بالک کے لئے ادائیگی کرتے ہیں
گروپ یا بینڈ پروجیکٹ سے باہر کسی دوسرے آلے پر ، ہم یہ سبق پیش کررہے ہیں
رکھنا to1شروع کرنے سے اگلی مدت کے دوران ہر سبق £ 7.50 کی کم فیس کے لئے 1
پیر 13 اپریل سے آپ کے بچے کو ان کے آالت تک رسائی حاصل کرنی چاہئے
ہوم (ڈرم اسٹیکس ڈھولکنے والوں کے ل. زبردست ہے)۔ FOR اس جگہ لینے کے ل
parentpay آپ کے ذریعے عام طور £ 75 کے لئے دس اسباق کی ایک بالک کے لئے محفوظ بنانے اور ادا کر سکتے
:دکان کا لنک یہاں
https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Uniform/Default.aspx؟shopid=948 . اگر آپ کو ضرورت ہو
تین £ 25 قسطوں میں ادائیگی کریں ، براه کرم یہ درخواست اپنے بچے کے پورے نام کے ساتھ بھیجیں
اپریل کی طرف سے. ادائیگیوں کی بھی یہ آخری تاریخ ہے۔ thمنگل rnandra@school21.org.uk 7کرنے کے لئے

بالغ انسٹرومینٹل اسباق
اگر آپ کو کسی ایسے آلے کو سیکھنے کی ترغیب ملی ہے جو آپ نے گھر میں پڑا ہے یا خواہش ہے
ان پر 15 ڈالر فی بک کی جاسکتی ہے ، these اس تنہائی کے مرحلے کے دوران خود گانے کے سبق حاصل کرنے کے ل
بدقسمتی سے ہم ہیں . ecrowhurst@school21.org.ukآپ کی درخواست کو ای میل کرکے سبق
والدین / نگہداشت کاروں کے لئے کم فیس پیش کرنے سے قاصر۔

اگر آپ کو مندرجہ باال میں سے کسی کے بارے میں کچھ سواالت ہیں تو ، براه کرم مجھے ای میل کرنے میں سنکوچ نہ کریں

mailto:ecrowhurst@school21.org.uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://forms.gle/iHpWA1umFah4WQXH7
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اور میں مدد کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ہم آپ کے بچے کو برقرار رکھنے کے لئے زیاده سے زیاده کوشش کر رہے ہیں
آلے کی تعلیم حاصل کرنے اور ہم واقعی آپ کے تعاون اور حوصلہ افزائی کی تعریف کرتے ہیں۔ قیام
!ہماری آن الئن کمیونٹی کوئر النچ کے لئے تیار

ایملی کروہارسٹ
پرفارمنگ آرٹس کا سربراه 4-18

:آن الئن محافل موسیقی
رائل اوپیرا ہاؤس الک ڈاؤن میں کنسرٹ جاری کر رہا ہے۔ آپ دریافت کرسکتے ہیں
https://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse:یہاں

آج کی رات (27 مارچ) رائل بیلے کے ذریعہ 'پیٹر اینڈ دی ولف' کی پرفارمنس ہے۔ آپ کر سکتے ہیں
شام 7 بجے اس لنک کے ذریعے دیکھیں
https://www.youtube.com/watch؟v=vF8iuOW7BwA&feature=youtu.b، ہمارے Y7 میوزک سکالرز
اس اصطالح میں اس سمفونک کہانی کا اپنا ورژن لکھا ہے ، لہذا خاص طور پر ہوسکتا ہے
!دلچسپی. لطف اٹھائیں
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