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صفحہ 1

پچ فورڈ اسٹریٹ
اسٹراٹ فورڈ

لندن
E15 4RZ

ٹیلیفون: 020 8262 2121
مارچ 2020 13

، محترم والدین / نگہداشت

جواب: کوویڈ۔ 19 کورونا وائرس

اس دوران آپ کی ہر طرح کی مدد کے لئے آپ کا شکریہ۔ سواالت سننے اور آراء لینے میں واقعی مددگار ثابت ہوا ہے
اور ہر ایک کو ایک برادری کی حیثیت سے مل کر کام کرتے دیکھنا بہت ہی خوش کن ہے۔

اسکول کی زندگی معمول کی طرح جاری ہے جب نوجوان اپنے اسباق میں سخت محنت ، امتحانات کی تیاری اور
ان سب کو اپنی ترقی میں لے رہے ہیں۔ تاہم ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور جیسا کہ ہمارے متن میں بھیجا گیا ہے ، حکومت
گذشتہ رات ان کے مشورے میں اس وائرس سے رجوع کرنے کے بارے میں تبدیل کیا۔

:تمام تفصیالت یہاں پاسکتی ہیں
https://www.gov.uk/go सरकार/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-go સરકાર-response

:اہم تبدیلیاں یہ ہیں

• اگر بچوں کا درجہ حرارت (37.8 ڈگری اور اس سے زیاده) اور / یا ایک نیا ، مسلسل کھانسی ہو تو ، وه
سات دن کے لئے گھر میں خود کو الگ تھلگ رکھنا چاہئے ۔ براه کرم اس منظر نامے میں ہمیں معمول کے ذریعے بتائیں
پر ای میل کرنا یا اسکول پر کوئی پیغام چھوڑنا school21.org.uk@ غیر موجودگی چینلز - 8:30 بجے تک حاضری
جواب فون 0208 262 2121 توسیع 1 - اس بات پر زور دینا کہ وه خود کو الگ تھلگ رکھیں گے۔

• :خود کو الگ تھلگ کرنے کے لئے مخصوص رہنمائی موجود ہے جو اوپر جڑا ہوا ہے لیکن اہم نکات یہ ہیں

o جب بھی آپ اپنے گھر کے دوسرے لوگوں سے کم سے کم 2 میٹر (تقریبا 3 3 قدم) دور رہیں
ممکن

o تنہا سوئے
o 20 سیکنڈ ہر بار صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے باقاعدگی سے ہاتھ دھوئے
o کمزور افراد جیسے بزرگ اور ان کی بنیادی صحت سے دور رہنا

حاالت جتنا ہو سکے
o عالمات کے آغاز کے 7 دن بعد تک بچوں کو گھر میں ہی رہنا چاہئے۔ 7 دن کے بعد ، اگر

وه بہتر محسوس کرتے ہیں اور اب درجہ حرارت زیاده نہیں ہوتا ہے ، وه اپنے معمول پر لوٹ سکتے ہیں
روٹین اگر ان میں بہتری کی کوئی عالمت نہیں ہے اور پہلے ہی میڈیکل کی تالش نہیں کی ہے
سے رابطہ کرنا چاہئے NHS 111 مشوره (اگر عالمات بگڑتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہئے) ، آپ کو آن الئن
پر فون کرنا چاہئے۔ NHS 111 اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو آپ کو . nhs.uk.اوپر 111

o کورونا وائرس کے انفیکشن کے باوجود کچھ لوگوں میں کھانسی کئی ہفتوں تک برقرار ره سکتی ہے
صاف ہونے کے بعد۔ تنہا مستقل کھانسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو الگ تھلگ رکھیں
دن سے زیاده 7

NB: پرانے طالب علموں کے لئے جو خود کو الگ تھلگ کر رہے ہیں لیکن بہتر محسوس ہورہے ہیں ، خاص طور پر ان لوگوں کو جو A- درجے کی تیاری کر رہے ہیں
ان سے 'گوگل ہینگ آؤٹ' میں شامل ہونے کے لئے کہیں گے تاکہ وه اب بھی سیکھنے تک رسائی حاصل کرسکیں۔ پیروی کرنے کے لئے مزید معلومات
محترمہ اسپینسر ، سکس 21 کی سربراہی

• غیر ملکی اسکولوں کے سفر آگے نہیں بڑھیں گے (خاص طور پر اسکول 21 کے لئے اس کا مطلب ایراسمس ہے
پروگرام) ۔

:اس کے عالوه ، جیسا کہ پہلے سیٹ آؤٹ ہوا تھا ، اسکول یہ کرے گا

• صابن اور گرم پانی سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے پر زور دیں اور ' اسے پکڑو ، اسے ڈالو ، اسے مار دو'۔
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•چھینکنے اور ؤتکوں تک پہنچنا باقاعدگی سے دروازے کے ہینڈلز کو صاف کریں
• عملے اور طالب علموں کی عدم موجودگی کی قریب سے نگرانی کریں
• اسکول آنے والوں کی نگرانی کریں
• صحت کے متعلق دستیاب تمام مشوروں پر عمل کریں

صفحہ 2
اس وقت ، میں والدین کے واقعات کو ایسٹر تک موخر کر رہا ہوں - دوسرے واقعات میں بھی اس کا براه راست اثر پڑتا ہے
، پرائمری 23 تا 27 مارچ کو اسکول ہفتہ پر والدین کو الئیں اور 17 مارچ کو آرٹ فیکٹ ورکشاپ
مڈل اسکول کی ریاضی کوئز رات 20 مارچ اور سال 12 بجے شام کو۔ جب کہ یہ نہیں ہے
حکومت کی براه راست رہنمائی ، مجھے لگتا ہے کہ یہ یقینی بنانا ایک سمجھدار احتیاط ہے کہ ہم رابطے کی نگرانی کرسکیں
.عملے اور بچوں کے لئے پوائنٹس

میں تیراکی in ہم ایسٹر تک دورے ملتوی کر رہے ہیں ، بشمول سال
اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر زیاده سے زیاده عملہ موجود ہو اگر ہم گھر پر ساتھی ہوں۔ بہت سارے مقامی
اسکول کھیل کے فکسچر سے بھی باہر نکل رہے ہیں لہذا ہم نے بھی اس کی پیروی کی۔ سال 10 اور سال 12 اصلی ہے
ورلڈ لرننگ پلیسمینٹس کا فی الحال جائزه لیا جارہا ہے کیونکہ ہم آجروں سے حاصل کرده معلومات کے منتظر ہیں۔ میں
اگلے ہفتے کے اوائل میں والدین / نگہداشت کاروں کو اپ ڈیٹ کریں گے۔

آپ کی حمایت کے لئے ایک بار پھر شکریہ اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک پریشانی کا وقت ہوسکتا ہے لہذا براه کرم ہم سے رابطہ کریں
کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اسکول مختلف کے لئے ہنگامی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے پوری کوشش کر رہا ہے
واقعات اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تیزی سے بدلنے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔
یہ معلومات خط اور نیوز لیٹر کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ ہمارے پاس کاپیاں فرنٹ آفس میں ہوں گی اور ہوگی
ہماری ویب سائٹ پر

، آپ کا وفاداری

اولی ڈی بوتن
ہیڈ ٹیچر


