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صفحہ 1

، محترم والدین / نگہداشت

آپ کے تعاون کے تمام پیغامات کا شکریہ۔ انہوں نے واقعی ہم سب کو جاری رکھا ہوا ہے۔ وہاں تھے
لیکن حقیقی معنوں میں کہ ہم اس کے دوران جڑے رہیں گے but آج اسکول میں آنسو یقینی ہونے کے ل
اگلے چند ہفتوں اور مہینوں

ہمارے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اس بات پر زور دینے کے الئق ہے کہ یہ ایک روزه ہے
متحرک صورتحال اور جیسے ہی ہمارے پاس نئی معلومات ہوں گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کردیں گے۔ اگر معامالت طے ہوجائیں
بہر حال ، ہم جمعہ کو ہفتہ وار اپ ڈیٹ کریں گے۔ براه کرم یقینی بنائیں کہ ہم آپ کے پاس ہیں
یا فرنٹ آفس بال info@school21.org.uk 262 0208 ای میل کرکے صحیح رابطہ کی تفصیالت
۔2121

:ایک یاد دہانی یہ بھی ہے کہ ہماری تمام مواصالت ہماری ویب سائٹ پر ہیں
https://www.school21.org.uk/news-events اور اب ہم اردو اور بنگالی ترجمہ ہے.

ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لئے آگے کا دور چیلنج ہو۔ برائے مہربانی رابطہ کریں
ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے خیاالت کے ساتھ. میں نے مقامی تنظیموں کو کچھ روابط بھیجے
.کل لیکن یہاں ہماری بہبود کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ اضافی خیاالت ہیں

اگلے ہفتے

کلیدی کارکنوں کے بچوں کے لئے اسکول
ہم نے ابھی صبح ہی حکومت سے سنا ہے کہ 'کلیدی کارکن' کی اصطالح کس پر الگو ہوتی ہے۔
:مکمل فہرست یہ ہے

https://www.gov.uk/go सरकार/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-p
اسکولوں-کالجوں اور مقامی انتظامیہ کو برقرار رکھنے والی تعلیمی-تعلیم کے لئے روش / رہنمائی
ision

:یہاں والدین اور نگہداشت رکھنے والوں کے لئے مزید معلومات کے ساتھ

https://www.gov.uk/go સરકાર/publications/closure-of-educational-settings-inifications-for-
تعلیمی-ترتیبات کی بندش کے بارے میں معلومات educational والدین اور دیکھ بھال کرنے والے / والدین اور نگہداشت رکھنے والوں کے ل

:حکومت کے نقطہ نظر کے بنیادی اصول یہ ہیں

اگر بچوں کا گھر میں رہنا ہر ممکن ہے تو ، انھیں ہونا چاہئے۔ .1
اگر کسی بچے کو ماہر مدد کی ضرورت ہوتی ہے ، وه کمزور ہوتا ہے یا اس کے والدین (یا تنہا) ہوتے ہیں .2

والدین) جو ایک تنقیدی کارکن ہے ، تب اس کے لئے تعلیمی فراہمی دستیاب ہوگی

mailto:info@school21.org.uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.school21.org.uk/news-events
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision
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.انہیں
Parents . والدین کو بچوں کی دیکھ بھال کرنے پر انحصار نہیں کرنا چاہئے جن کو مشوره دیا جاتا ہے کہ وه اس اسکول میں رہیں

معاشرتی دوری والے زمرے جیسے دادا جان ، دوست ، یا کنبہ کے افراد
بنیادی شرائط جن میں حاملہ خواتین شامل ہیں۔ گائیڈنس یہاں

Parents . والدین کو بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے تاکہ وه اس بات کا یقین کر سکیں کہ بچے آپس میں مل نہیں رہے ہیں
معاشرتی طور پر ایک طرح سے جو وائرس کو پھیالنے کے لئے جاری رکھ سکتا ہے۔ انہیں اس کا مشاہده کرنا چاہئے
بڑوں کی طرح معاشرتی دوری کے وہی اصول

صفحہ 2

کارکنوں کو لگتا ہے (A کلیدی کارکنوں کی مکمل فہرست اس خط کے آخر میں منسلک ہے (ضمیمہ
وه ایک زمرے میں آتے ہیں جس کی تصدیق انہیں اپنے آجر کے ساتھ کرنی چاہئے ، جس کی بنیاد پر
ان کے کاروباری تسلسل کے انتظامات ، ان کے مخصوص کردار کو جاری رکھنے کے لئے ضروری ہے
یہ ضروری عوامی خدمت۔

والدین کا شکریہ جنہوں نے پہلے ہی محترمہ شلداس سے رابطہ کیا ہے۔ بھی باہر بھرنے براه مہربانی
Google فارم کی طرف سے 5:00 بجے آج ہماری منصوبہ بندی کرنے کی اجازت دینے کے لئے .

ہم زیاده سے زیاده مددگار بننا چاہتے ہیں لیکن برابری میں ہمیں پہلے سے نمبر جاننے کی ضرورت ہے
لہذا ہمارے پاس عملے کا محفوظ تناسب ہے۔ براه کرم ہمارے پاس طلبا کو اسکول نہ بھیجیں
تحریری طور پر آپ کے ساتھ اس کی تصدیق

ان بچوں کے لئے جو اسکول آتے ہیں اور انہیں دوائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے ، براه کرم یقینی بنائیں
والدین اسے لے کر آتے ہیں اور عام طور پر آن سائٹ کے ذریعہ فارم مکمل اور سائن ہوجاتا ہے
پہال امدادی یا ہیڈٹیچر۔

یہ اسکول منگل 24 مارچ (بدھ کے روز اشتہار کے مطابق) صبح 8:30 بجے اور شروع ہوگا
پرائمری بچوں کے لئے ہر دن شام 3:00 بجے (سال 6 تک) اور سیکنڈری کے لئے شام 3:30 بجے اختتام پذیر ہوں
بچے. دوپہر کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ پہلے ہفتے کے لئے اسٹیفنی شلداس ، شاگرد کے سربراه
.sshaldas@school21.org.uk سپورٹ، ہیڈ ٹیچر ہوں گے -

عملے کی مدد کے لئے ہم انچارج فرد کو سائٹ پر گھوم رہے ہوں گے اور ہر ہفتے آپ کو مشوره دیں گے۔
مناسب طریقے سے تیاری کرنے کا موقع ملے گا۔ properly اضافی دن (پیر) سے ہمیں اسکول کے دوباره کھلنے کے ل

خصوصی ضرورتوں اور دوسرے گروپوں والے بچوں کے لئے اسکول

والے بچوں کے لئے اسکول کھول رہے ہیں EHCP پیر 30 مارچ سے شروع ہو رہے ہیں ، ہم
تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا منصوبہ) اور جو خصوصی ضرورتوں سے فنڈ وصول کرتے ہیں)
رابطے میں ہوں گے (cdilger@school21.org.uk ) انکلوژن کے ہمارے سر ،Dilger نیوہم۔ چارلی
اس کے لئے پروگرام کے ساتھ. ہمیں یہ یقینی بنانے کے لئے ایک ہفتہ میں تاخیر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس حق ہے
ان بچوں کے لئے رزق. دوسرے بچوں اور کنبوں کے لئے جن کی مدد سے امداد حاصل ہے
مقامی اتھارٹی پہلے ہی ہم اگلے اقدامات پر رابطے میں ہوں گی۔

ہوم لرننگ پروگرام
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ان کے امتحانات کے سلسلے میں سال 11 اور سال 13 کی کیا صورتحال ہوگی۔
مارچ کو ہم جگہ میں ڈال مندرجہ ذیل آن الئن ہیں thتاہم سے شروع ہونے والے بدھ کی 25
:سیکھنے کا پروگرام

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people
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ہم ان کے ون ٹو ون آالت کے ذریعہ سبق فراہم کریں گے۔ یہ وه جگہ ہے we سال 10۔13 کے طلباء کے ل
لہذا ہم ان اہم سالوں میں سیکھنے کی حمایت کر سکتے ہیں۔ عملی طور پر اس کا مطلب ہے اساتذه جاری رہیں گے
عام سبق کے اوقات میں 'گوگل ہینگ آؤٹ'۔ آپ طلباء کی ٹائم ٹیبلز تالش کرسکتے ہیں ready پڑھنے کے ل
ان کے آالت پر ان کے کیلنڈرز میں۔ 'ورچوئل ٹائم ٹیبل' میں کوچنگ کا صرف ایک وقت شامل ہوگا
یہ ہے کہ PM پر جمعرات اور خارج منصوبوں (سال 10 کے لئے am 12:05 ایک پر سیشن 10:10
اس کے بعد منگل کو اور سال 12 اور 13 کے لئے جو رات 12:05 بجے منگل کو ہے اور
(جمعرات کے روز 1:50 بجے

صفحہ 3

ہم نے اسکول کے اندر ہی اس نقطہ نظر کو آزمایا ہے اور یہ بہتر کام کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے اور طلباء کو رجسٹر کریں گے
عام طریقے سے اور آپ کو بتائیں کہ آیا انہوں نے الگ ان نہیں کیا ہے جیسا کہ انہیں ہونا چاہئے۔ اساتذه کریں گے
اسباق کی پوری مدت کے لئے آن الئن نہ ہوں بلکہ کچھ ان پٹ اور مدد فراہم کریں گے۔
اسباق کے وسائل عام طور پر گوگل کالس رومز پر پوسٹ کیے جائیں گے۔ کے لئے کچھ رہنمائی
:کے ساتھ ساتھ ویڈیو ٹیوٹوریل بھی منسلک ہیں (C اور B طلباء اور والدین ذیل میں (ضمیمہ
https://www.youtube.com/watch؟v=cMHP0jUQAvI

براه کرم نوٹ کریں کہ عملے کے اتار چڑھاو کے پیش نظر ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ ان ساری تعلیم سے
اقساط آئیں گے لیکن ہم جتنے بھی ہوسکتے ہیں اس کا جائزه لیں گے۔

:اس ماحول میں کام کرنے والے طلباء کی توقعات میں شامل ہیں

teacher تبصرے کے سیکشن میں کام کے بارے میں اپنے استاد سے سواالت پوچھیں
گوگل کالس روم

your اپنے مائکروفون کو بطور ڈیفالٹ خاموش کریں۔
unless ویڈیو کے بجائے آڈیو پر رہیں جب تک کہ دوسری صورت میں مشوره نہ دیا جائے
possible اگر ممکن ہو تو آپ کے آلے کو پرسکون جگہ پر سیٹ کریں
learning سیکھنے کے لئے برتاؤ ہمارے اسکول کے اسی اصولوں پر عمل کرنا چاہئے: زون میں رہیں ،

100 give دیں ، ذمہ داری قبول کریں
school آپ کو اسکول کے اوقات میں صرف اپنے اساتذه سے ہی رابطہ کرنا چاہئے
آپ کو ابھی بھی گوگل کالس روم میں ڈیڈ الئن کے ذریعہ مقرر کرده کام پیش کرنا ہوگا۔ ●
ہر ایک کو بات چیت کرنے کے نئے طریقوں کو اپنانا ہوگا ، اس میں لگ سکتا ہے ●

وقت لیکن ہم اسے کام کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔

بدھ سے پہلے طلبا اب بھی گوگل کالس رومز کے ذریعے کام تک رسائی حاصل کرسکیں گے۔

:کلیدی رابطے
Futo rfuto@school21.org.uk ثانوی کے سربراه: محترمہ
Six21 کے سربراه: محترمہ سپینسر kspencer@school21.org.uk

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcMHP0jUQAvI
mailto:rfuto@school21.org.uk
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سال 9 کے طلباء کے لئے اساتذه ہر ہفتے 'گوگل کالس رومز' کے ذریعہ کام پوسٹ کریں گے۔
ایسے اوقات بھی ہوسکتے ہیں جب اساتذه طلباء کے ساتھ کچھ آن الئن سیکھ سکتے ہیں
اوپر ڈیڈ الئن کے ساتھ تکمیل کے لئے کام طے کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں
یہ کالس روم براه کرم اپنے بچے کے کوچ یا سیکنڈری میں اسکول کے ہیڈ سے رابطہ کریں۔ اگر
آپ کو انٹرنیٹ سے منسلک ہونے میں مسائل ہیں ، براه کرم ہمیں بتائیں اور ہم آپ کو کام بھیجیں گے۔
جمعرات کو صبح 10 بجکر 10 منٹ پر ایک ہفتہ آن الئن کوچنگ ٹائم سیشن ہوگا۔

(مڈل اسکول (سال 5 - 8

اسی طرح 9 ویں سال تک ، اساتذه 5 سے 8 سال تک کے کام پوسٹ کریں گے اور آن الئن چیک ان کی پیش کش کریں گے
گوگل کالس رومز کے توسط سے۔ ان میں شامل کرنا تاکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مختلف کام ہو رہے ہیں
. میں ہے تو آپ کی تفصیالت شامل کرنے کیلئے اس لنک پر کلک کریں (Y5-8) سیٹ، آپ کے بچے کو مڈل اسکول

صفحہ 4

مڈل اسکول کی ایک مفصل گائیڈ اگلے ہفتے کے اوائل میں گھر بھیج دیا جائے گا Middle آن الئن سیکھنے کے ل
اور 8 سالوں میں طلباء کا احاطہ کریں گے۔ یہ اس بات کا خاکہ پیش کرے گا کہ کب اور کیسے مختلف کام ہوتے ہیں 5
طلباء کو تفویض کیا جائے گا ، اساتذه اور کے ساتھ مختلف ورچوئل چیک ان تک کیسے رسائی حاصل کی جائے
اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو کون رابطہ کرے۔

(پرائمری اسکول (استقبال - 4

. استقبالیہ میں بچوں کے لئے - سال 4 ہم ذریعے کام کے قائم کرنے ہوں گے اس ویب سائٹ

عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ آن الئن سیکھنے کے بہت سارے وسائل موجود ہیں ، کچھ اس میں جڑے ہوئے ہیں
نیچے مجھے معلوم ہے والدین پہلے ہی روابط شیئر کررہے ہیں لیکن برائے مہربانی ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس میں اضافہ کرسکیں
ہماری مواصالت

خان اکیڈمی
https: //www.khanacademy.or جی
خاص طور پر ریاضی اور کمپیوٹنگ کے لئے ہر عمر کے لئے اچھا ہے لیکن سیکنڈری میں دوسرے مضامین ہے
سطح نوٹ کریں کہ اس میں یو ایس گریڈ کا نظام استعمال ہوتا ہے لیکن یہ زیاده تر عام ماد .ه ہے۔

بی بی سی لرننگ
http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch /
یہ سائٹ پرانی ہے اور اب اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے اور ابھی ابھی بھی بہت کچھ دستیاب ہے
نظر ثانی کے لئے بی بی سی بائٹائز کو زبان سیکھنا۔ مواد کے عالوه کسی ٹی وی الئسنس کی ضرورت نہیں ہے
.پر iPlayer بی بی سی

بی بی سی بائٹائز
https://www.bbc.co.uk/bitesize
زبردست نئے وسائل Great تمام عمر کے ل

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUHbqRoAiDFtZA-tZYxMeTzTjZjRU-b9bASSaApmzv3nXuWQ/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://sites.google.com/school21.org.uk/primaryschool21classroom/home%3Fpli%3D1%26authuser%3D2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.khanacademy.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.bbc.co.uk/bitesize
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فیوچر لرن
https://www.futurelearn.co م
100s کورسز تک مفت رسائی حاصل کریں ، صرف اس صورت میں اپ گریڈ کرنے کے لئے ادائیگی کریں جب آپ کو اپنے نام کی سند کی ضرورت ہو
سال کی عمر سے اپنا اکاؤنٹ لیکن کم عمر سیکھنے والے والدین کا اکاؤنٹ استعمال کرسکتے ہیں)۔ 14)

سینیکا
https://www.senecalearning.co م
جی سی ایس ای یا اے سطح پر نظر ثانی کرنے والوں کے لئے۔ ٹن مفت نظر ثانی کرنے واال مواد۔ اونچی تک رسائی
سطح کا مواد۔

صدی کی ٹیک
https://www.century.tech/coronavirus-support/
آن الئن سیکھنے کے اوزار Online ہر عمر کے ل

اوپن الرن
https://www.open.edu/openlearn/

صفحہ 5

مفت ٹیسٹر کورسز کا مقصد اوپن یونیورسٹی پر غور کرنے والے افراد کے لئے ہے لیکن ہر کوئی اس تک رسائی حاصل کرسکتا ہے
یہ. بالغوں کی سطح ، لیکن کچھ مثال کے طور پر فطرت اور ماحولیات کے نصاب دلچسپی کا حامل ہوسکتے ہیں
.نوجوان لوگ

ناکہ بندی سے
https:// blockly.game s
کمپیوٹر پروگرامنگ کی مہارتیں سیکھیں - تفریح   اور مفت۔

سکریچ
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games /
تخلیقی کمپیوٹر پروگرامنگ

ٹیڈ ایڈ
https://ed.ted.co م
ہر طرح کے مشغول تعلیمی ویڈیوز

نیشنل جیوگرافک کڈز
https://www.natgeokids.com/uk /
چھوٹے بچوں کے لئے سرگرمیاں اور کوئز۔

ڈوئولنگو
https://www.duolingo.co م
زبانیں مفت سیکھیں۔ ویب یا ایپ

اسرار سائنس

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.futurelearn.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.senecalearning.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.century.tech/coronavirus-support/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.open.edu/openlearn/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://blockly.games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://ed.ted.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.natgeokids.com/uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.duolingo.com/
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https://mysterys�ान.co م
سائنس کے مفت سبق

بچوں کو یہ دیکھنا چاہئے
https://thekidshouldseethis.co م
تعلیمی ویڈیوز کی وسیع رینج

کریش کورس
https://thecrashcourse.co م
بہت سارے موضوعات پر آپ ٹیوب ویڈیوز

کریش کورس کڈز
https://m.youtube.com/user/crashcoursekid s
جیسا کہ اوپر ایک نوجوان سامعین کے لئے

کرسٹ ایوارڈ
https: //www.crestawards.or g
سائنس ایوارڈز جو آپ گھر سے مکمل کرسکتے ہیں۔

آئی ڈی ای اے ایوارڈ

صفحہ 6

https: //idea.org.u k
ڈیجیٹل انٹرپرائز ایوارڈ اسکیم جو آپ آن الئن مکمل کرسکتے ہیں۔

پنجا بیج پرنٹ کریں
https: //www.pawprintbadges.co.u k
مفت چیلنج پیک اور دیگر ڈاؤن لوڈ۔ بہت ساری سرگرمیاں گھر کے اندر مکمل ہوسکتی ہیں۔
بیج کی قیمت ہوتی ہے لیکن اختیاری ہوتی ہے۔

ٹنکرکیڈ
https://www.tinkercad.co م
ہر طرح کی سازی۔

اجنبی ریاضی
https://www.prodigygame.co م
یو ایس گریڈ میں ہے ، لیکن برطانیہ کی ابتدائی عمر کے لئے اچھا ہے۔

Cbeebies ریڈیو
https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radi o
چھوٹے لوگوں کے لئے سننے کی سرگرمیاں۔

فطرت کے جاسوسوں

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://mysteryscience.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://thekidshouldseethis.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://thecrashcourse.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://m.youtube.com/user/crashcoursekids
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.crestawards.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://idea.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.pawprintbadges.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.tinkercad.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.prodigygame.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radio
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https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives /
!ان میں سے بہت کچھ باغ میں کیا جاسکتا ہے ، یا اگر آپ دور دراز کے جنگل میں جاسکتے ہیں

انجمن برطانیہ

https: //www.britishcou गौरव. org / school-resources / fin d
انگریزی زبان سیکھنے کے وسائل

آکسفورڈ اولو برائے گھر
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home /
بنیادی عمر کے لئے بہت سارے مفت وسائل

بڑی تاریخی منصوبہ
https://www.bighistoryproject.com/hom ای
جس کا مقصد ثانوی عمر ہے۔ ملٹی ڈسپلنری سرگرمیاں۔

جغرافیہ کے کھیل
https://world-geography-games.com/world.htm l
!جغرافیہ گیمنگ

بلیو پیٹر بیجز
https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badge s
اگر آپ کے پاس ڈاک ٹکٹ اور قریبی پوسٹ باکس ہے۔

فنکارانہ والدین

صفحہ 7

https://www.facebook.com/artfulparent /
اچھی ، مفت آرٹ کی سرگرمیاں

ریڈ ٹیڈ آرٹ
https://www.redtedart.co م
چھوٹوں کے لئے آسان فنون اور دستکاری

تخیل درخت
https://theimaginationtree.com
کھلونا تھیٹر
https://toytheater.com /
تعلیمی آن الئن کھیل

ڈی کے فائنڈ
https://www.dkfindout.com/uk/؟fbclid=IwAR2wJdpSJSeITf4do6aPhff8A3tAktnmpaxqZbkgu
dD49l71ep8-sjXmra سی
سرگرمیاں اور کوئز

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.bighistoryproject.com/home
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://world-geography-games.com/world.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badges
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.facebook.com/artfulparent/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.redtedart.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://theimaginationtree.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://toytheater.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.dkfindout.com/uk/%3Ffbclid%3DIwAR2wJdpSJSeITf4do6aPhff8A3tAktnmpaxqZbkgudD49l71ep8-sjXmrac
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.dkfindout.com/uk/%3Ffbclid%3DIwAR2wJdpSJSeITf4do6aPhff8A3tAktnmpaxqZbkgudD49l71ep8-sjXmrac
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ٹوئنکل
https://www.twinkl.co.uk
یہ زیاده سے زیاده پرنٹ آؤٹ کے لئے ہے ، اور عام طور پر ایک فیس میں ، لیکن وه مفت میں ایک مہینہ کی پیش کش کر رہے ہیں
اسکول بند ہونے کی صورت میں والدین تک رسائی۔

سنائی دیتی
https://stories.audible.com/discovery
ان کہانیوں پر الگت آتی ہے لیکن ایک بہت بڑا انتخاب ہے

ہم روز بروز اس صورتحال کا جائزه لیں گے لہذا براه کرم ہمیں کوئی سوال بتائیں یا
خدشات ، خاص طور پر اگر آن الئن ہونے کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے۔ نیز اپنے بچے سے رابطہ کرنا
عام طور پر اسکول کے سربراه ، ہمارے ساتھ نمٹنے کے لئے ایک سرشار ای میل پتہ بھی ہے
virtualclassroom@school21.org.uk :آن الئن مسائل

یہ ہم سب کے لئے نیا ہے لہذا ہمیں جاتے وقت ڈھالنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے
ایسٹر کی چھٹیوں تک مذکوره باال منصوبے پر لیکن اگر ہم نہیں کرسکتے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں۔

حفاظت آن الئن
ہمارے تمام عملے کو نصیحت کی گئی ہے کہ تعلیم کے دوران کلیدی حفاظت کے طریقے اپنائیں
:آن الئن ، ان میں شامل ہیں

- آن الئن اسباق ایک گروپ میں تقسیم کیے جاتے ہیں ، کبھی بھی ون ٹو ون نہیں
- سال کے سربراہان ، محکمہ کے سربراہان ، اسکول کے سربراہان یا نامزد

سیف گارڈنگ لیڈ کا طلبا کے ساتھ ای میل کے تمام خط و کتابت میں کاپی کیا جاتا ہے
- کوچنگ سیشنز / اسباق ہمیشہ ایک لونگ روم / باورچی خانے سے فراہم کیے جاتے ہیں
- نامزد سیف گارڈنگ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے immediately اٹھائے گئے کسی بھی خدشات کو فورا

:لیڈ

صفحہ 8

اسٹیفنی شالداس - پورے اسکول ڈی ایس ایل
لیزا پلیکس - پرائمری
اینڈی سلون - مشرق
ہووا طیفر / اسٹیفنی شالداس- ثانوی
الیکس ہینڈرسن۔ چھٹا فارم

:رابطے کی تفصیالت مندرجہ ذیل ہیں

اسکول کی حفاظت کا فون:07591 189 315
safeguarding@school21.org.uk :ای میل
(نیوہم ٹریج:0203 373 4600 (اضافی 3
پولیس: 999

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.twinkl.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://stories.audible.com/discovery
mailto:virtualclassroom@school21.org.uk
glocom://07591189315
glocom://02033734600
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ایسٹر کے دوران اضافی آن الئن سازی اسباق کی خریداری کا موقع
مدت

ہم والدین / نگہداشت کاروں / عملے / طلباء کے لئے ہفتہ وار کی ایک مختصر سی سیریز خریدنے کے لئے آپشن ترتیب دے رہے ہیں
آلہ کار سبق ، جس کو براه راست آن الئن پیش کیا گیا to1ہمارے پیشہ ورانہ آالت کے ممبروں کے ذریعہ 1
اپریل کے درمیان جگہ لے رہے ہیں ، اور ہیں thمارچ جمعہ کی th 24تدریسی ٹیم۔ ان کی 30
عام مدت کے سبقوں سے الگ ہوں جو طالب علموں کو مل سکتے ہیں۔ یہ ایک پیش کش ہے جس کے لئے کھال ہے
ہماری اسکول کی کمیونٹی کے کسی بھی رکن (بالغوں میں شامل)۔

کے لئے اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو سائن اپ کرنا چاہتے ہیں to1اگر آپ اضافی ، الئیو ، آن الئن 1
براه کرم ، اگلے چار ہفتوں میں ہمارے کسی بھی شاندار آلہ کار اساتذه کے ساتھ سبق حاصل کریں
فی 30 منٹ سبق اور per 15 ذیل میں جڑا ہوا فارم مکمل کریں۔ ان پر الگت آئے گی
ہر اسباق سے باالتر روزانہ مشق کی تائید کے لئے وسائل / رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ ادائیگی
براه راست ہمارے آلہ کار اساتذه کے پاس جائیں گے تاکہ آپ بینک ٹرانسفر کا بندوبست کرسکیں
ایک بار جب اسباق کی منظوری مل جاتی ہے۔

https://forms.gle/NPtAq1PGgPUep7C2 7

کسی بھی والدین کے لئے جنہوں نے اپنے بچے کے لئے آخری مدت سے اہم سبق حاصل کرنے کی ادائیگی کی تھی
بندش یا غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں پہنچایا گیا ، یہ موسم گرما کی مدت کے سبق میں شامل ہوں گے اور ہوں گے
اس مدت کے دوران براه راست آن الئن لنک کے ذریعے فراہم کی گئی۔ ہم یہ یقینی بنانے کے لئے پوری کوشش کریں گے کہ کوئی بھی نہیں
ان سبقوں سے محروم ہوجاتا ہے جو انھیں آخری مدت سے واجب االدا ہیں ، اور دوڑ کے بارے میں مزید معلومات
فنڈ سے چلنے والے بینڈ پروجیکٹ کے اسباق سمیت اگلی میعاد کے اسباق کا ، جلد عمل کریں گے۔ ہم
!امید ہے کہ ہم اپنے بینڈ پروجیکٹ کو دور سے چالتے رہیں گے جتنا ہم اگلی ٹرم کر سکتے ہیں

ان اضافی اسباق کے لئے درخواست دینے کی آخری تاریخ جمعرات 26 مارچ ہے۔ وه ہیں
.مکمل طور پر اختیاری

اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو ، براه کرم ای میل کے ذریعہ محترمہ کرہورسٹ سے رابطے میں ہچکچاہٹ نہ کریں
- ecrowhurst@school21.org.uk

(مفت اسکول کھانے کے اہل بچے (کل کی یاد دہانی

صفحہ 9

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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://forms.gle/NPtAq1PGgPUep7C27
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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

یہاں کے ہر فرد سے ہم آپ کی خیر خواه ہیں اور براه کرم رابطے میں رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگلے مہینوں میں
ہمیں مضبوط بنائے گا۔ us ہمارے یکجا ہونے کے بندھن کو مستحکم کرے گا اور آئنده کے ل

،اپکا خیر خواه

کلیدی کارکنوں کی مکمل فہرست :A ضمیمہ

صحت اور معاشرتی نگہداشت

اس میں ڈاکٹروں ، نرسوں ، دایاں ، پیرامیڈیکس ، سماجی کارکنوں ، تک محدود ہے لیکن
نگہداشت کے کارکنان ، اور دیگر محاذ صحت اور سماجی نگہداشت کے عملہ بشمول رضاکار۔
صحت اور معاشرتی نگہداشت کے شعبے کو برقرار رکھنے کے لئے درکار معاون اور ماہر عملہ؛ وه
صحت اور معاشرتی نگہداشت کی سپالئی چین کے ایک حصے کے طور پر کام کرنا ، جس میں پروڈیوسرز اور شامل ہیں
ادویات اور طبی اور ذاتی حفاظتی سامان کے تقسیم کار۔

تعلیم اور بچوں کی دیکھ بھال

اس میں نرسری اور تدریسی عملہ ، سماجی کارکن اور وه ماہر تعلیم شامل ہیں
کے جواب میں اس کی فراہمی کے لئے متحرک رہنا چاہئے COVID-19 پیشہ ور افراد جنہیں
نقطہ نظر

صفحہ 10

کلیدی عوامی خدمات

اس میں نظام عدل ، مذہبی عملہ ، خیراتی اداروں کو چالنے کے لئے ضروری افراد شامل ہیں
اور کلیدی فرنٹ الئن خدمات کی فراہمی کے کارکن ، جو انتظامیہ کے ذمہ دار ہیں
مرده ، اور صحافی اور براڈکاسٹر جو عوامی خدمت کی نشریات فراہم کررہے ہیں۔

مقامی اور قومی حکومت

mailto:jansell@school21.org.uk
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اس میں صرف وه انتظامی پیشے شامل ہیں جو موثر انداز میں فراہمی کے لئے ضروری ہیں
COVID-19 جواب یا ضروری عوامی خدمات کی فراہمی جیسے فوائد کی ادائیگی ،
بشمول سرکاری ایجنسیوں اور اسلحہ کی لمبائی والی الشیں۔

کھانا اور دیگر ضروری سامان

اس میں وه لوگ شامل ہیں جو کھانے کی پیداوار ، پروسیسنگ ، تقسیم ، فروخت اور ترسیل میں شامل ہیں
نیز جو دیگر اہم سامان کی فراہمی کے لئے ضروری ہیں (مثال کے طور پر صحت مند اور
(ویٹرنری دوائیں

عوام کی حفاظت اور قومی سالمتی

اس میں پولیس اور معاون عملہ ، وزارت دفاع کے شہری ، ٹھیکیدار اور مسلح افراد شامل ہیں
(اہلکار (اہم دفاعی اور قومی سالمتی کے نتائج کی فراہمی کے لئے اہم افراد
وبائی امراض کے جواب ، آگ اور بچاؤ کی خدمت کے لئے ضروری ہے COVID-19 اور
مالزمین (بشمول معاون عملہ) ، نیشنل کرائم ایجنسی عملہ ، جو سرحد کو برقرار رکھتے ہیں
سیکیورٹی ، جیل اور پروبیشن عملہ اور دیگر قومی سالمتی کے کردار ، جن میں شامل ہیں
بیرون ملک

ٹرانسپورٹ

اس میں وه لوگ شامل ہیں جو ہوا ، پانی ، سڑک اور ریل مسافر اور مال بردار رکھیں گے
COVID-19 جواب کے دوران کام کرنے والے ٹرانسپورٹ کے طریقوں ، بشمول کام کرنے والے افراد
ٹرانسپورٹ سسٹم جن کے ذریعہ سپالئی چین گزرتی ہے۔

افادیت ، مواصالت اور مالی خدمات

(اس میں ضروری مالی خدمات کی فراہمی کے لئے ضروری عملہ بھی شامل ہے (بشمول لیکن محدود نہیں
، بینکوں میں مزدوروں ، معاشروں کی تعمیر اور مالیاتی منڈی کے بنیادی ڈھانچے) ، تیل ، گیس
بجلی اور پانی کے شعبے (بشمول سیوریج) ، انفارمیشن ٹکنالوجی اور ڈیٹا
COVID-19 کے دوران انفراسٹرکچر سیکٹر اور بنیادی صنعت کی فراہمی جاری رہے گی
جواب ، نیز سول نیوکلیئر ، کیمیکلز ، ٹیلی مواصالت میں کام کرنے والے کلیدی عملہ
بشمول نیٹ ورک آپریشنز ، فیلڈ انجینئرنگ ، کال سینٹر اسٹاف ، آئی ٹی اور)
ڈیٹا انفراسٹرکچر ، 999 اور 111 اہم خدمات) ، ڈاک خدمات اور ترسیل ، ادائیگی
فراہم کرنے والے اور فضلہ ضائع کرنے والے شعبے۔

اگر کارکنوں کو لگتا ہے کہ وه اوپر کے اہم زمرے میں آتے ہیں تو انہیں ان کی تصدیق کرنی چاہئے
آجر جو اپنے کاروباری تسلسل کے انتظامات پر مبنی ہے ، ان کا خاص کردار ہے
اس ضروری عوامی خدمت کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

آپ کے اسکول کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر خوش رابطے کی اپنی مقامی اتھارٹی، جو آپ کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا

صفحہ 11

اپنے عالقے کے ایک مقامی اسکول میں جہاں آپ کا بچہ ، یا بچے پڑھ سکتے ہیں۔

ہم جاری رکھنے کے لئے تعلیمی ترتیبات میں اساتذه اور کارکنوں کے کام کے لئے شکر گزار ہیں

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ur&u=https://www.gov.uk/find-local-council
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ہمارے ملک کے دوسرے اہم کارکنوں کے بچوں کی فراہمی کریں۔ اس کا ایک الزمی حصہ ہے
اس بیماری سے نمٹنے کے لئے ہماری قومی کوشش۔

کے ساتھ ورچوئل اسباق B: Google hangouts ضمیمہ

- طلباء

اور سبق اپنے استاد سے مخصوص کیا ہے مل https://google.calendar.com پر جائیں .1
hangout اس کے لئے ہوگا۔

میٹنگ میں شامل ہوں' پر کلک کریں اور صفحہ شروع کرنے کا انتظار کریں' .2
درخواست

3. hangouts ایپلیکیشن کو اپنے مائکروفون اور ویب کیم تک رسائی کی اجازت دیں۔

دبائیں .4 hangout سیشن میں شامل ہونے کیلئے بٹن۔

صفحہ 12
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، آپ ویڈیو کال کے دوران اپنے ویڈیو کال کے اختیارات تبدیل کرسکتے ہیں۔ اپنے اختیارات دیکھنے کیلئے .5
اسکرین پر کلک کریں۔

کیمرے یا گونگا مائیکروفون بند کر دیں: اپنے کیمرے کو بند کرنے کا شبیہیں پر کلک کریں یا ●
اپنا مائکروفون گونگا۔

ترتیبات : اوپری حصے میں ، ترتیبات پر کلک کریں ● ، آپ اپنے کیمرے جیسے ترتیبات تبدیل کرسکتے ہیں .
مائکروفون اور اسپیکر آالت۔

screen اسکرین کا اشتراک کریں: ویڈیو کال میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی اسکرین کا اشتراک کرنے کے لئے ، مزید پر کلک کریں

. سیکنڈ اور سکرین

مزید پر کلک کریں ، More فل اسکرین: ویڈیو کال کو اپنی پوری اسکرین پر لے جانے کے ل ●
پورے اسکرین ۔


