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صفحہ 1

پچ فورڈ اسٹریٹ
اسٹراٹ فورڈ

لندن
E15 4RZ

ٹیلیفون: 020 8262 2121

مارچ 2020 17
، محترم والدین / نگہداشت

کوویڈ 19 / کورونا وائرس اپ ڈیٹ (شام) - 17/03/2020

اس انتہائی مشکل وقت میں آپ کی مدد کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسکول ایک پر سکون اور بامقصد رہا ہے
جگہ رکھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کنبہوں کی مدد کے لئے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔

فی الحال ہم کھلے رہنے کے لئے حکومت کے مشوروں پر عمل پیرا ہیں۔ تاہم ، اگلے کچھ دنوں میں ہم
جزوی طور پر سال کے گروپوں کے لئے بند ہوجائے گا جہاں ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ سیکھنے کو محفوظ طریقے سے سنبھال سکے۔
اسکول عملے کی خود کو الگ تھلگ کرنے کے لئے ایک بہت ہی فعال طریقہ اختیار کررہا ہے ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہم تمام صحت عامہ کی پیروی کریں
رہنمائی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اسکول کے ماحول کو اپنی طرح محفوظ رکھیں۔

:گھر میں کون سے گروہوں کو رکھنا یہ فیصلہ کرتے وقت ہم یہ اصول استعمال کررہے ہیں

اسکول کے سب سے کم عمر بچوں کے لئے اسکول کو کھال رکھنا ، تاکہ والدین کے قابل ہوسکے .1
کام پر جانا

ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے سال اساتذه کو الگ تھلگ کرتے ہیں تاکہ ہم کوشش کر سکیں اور اسی کو برقرار رکھیں .2
اسی طلباء کے ساتھ اساتذه

We. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول کھال اور سال 11 اور سال 13 کے لئے دستیاب رہے (آج اس میں شامل ہے
(گھر میں سال 12 رکھنا

safe. محفوظ تناسب کی تائید کے ل lear سیکھنے والے کی حاضری کے مجموعی تعداد کا جائزه لینا

بدھ 18 ویں مارچ
جیسا کہ آج سہ پہر بھیجے گئے متن میں مشوره دیا گیا ہے اور متوقع عملے کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم سالوں کے اختتام پر پہنچیں گے
:کل 8 ، 9 اور 12۔ طلباء کے گوگل کالس رومز پر کام دستیاب ہوگا۔ کسی بھی مسائل کے لئے ای میل کریں
irtclassroom@school21.org.uk . اگر چیزیں راتوں رات تبدیل ہوجاتی ہیں تو ہم صبح کے وقت دوباره رابطے میں آجائیں گے
صبح 7: 45

ابتدائی گھر کی تعلیم
:استقبالیہ - سال 4 سے اسکول بند ہونے کی صورت میں ہم اس ویب سائٹ پر کام شائع کریں گے
https://sites.google.com/school21.org.uk/primaryschool21classroom/home؟pli=1&authuser=2. وہاں ہے
کچھ کام پہلے ہی موجود ہیں لیکن اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔

میں کام کرتے ہیں یا صحت کی خدمت میں معاونت کرتے ہیں NHS والدین / نگہداشت کرنے والے جو
ہم نہیں جانتے کہ آئنده چند ہفتوں میں کیا انعقاد ہوگا لیکن اس کی ایک وجہ جو حکومت برقرار رکھے ہوئے ہے
اسکول کھلے ہیں ان لوگوں کو یقینی بنانا ہے جو صحت کی خدمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی مدد سے ان کی مدد کی جاتی ہے
کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ you اسکول میں بچے۔ ہم اس قومی کوشش میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری منصوبہ بندی میں مدد کے ل
یا بالغ معاشرتی نگہداشت یا کسی بھی دیگر اہم تنظیموں کے لئے کام کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اسٹیفنی کو ای میل کریں NHS آپ
sshaldas@school21.org.uk - شلداس - شاگردوں کے تعاون کا سربراه
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عملہ اور طلبا زیاده تر معاشرتی بند ہونے پر کمزور گروپوں کی حمایت کرنے کے خواہاں ہیں۔برادری کی حمایت
( odebotton@school21.org.uk ) اگر آپ کو کسی منصوبے یا نظریات کا پتہ ہے تو براه کرم رابطہ کریں۔

مسلسل / این ڈی اوور لیف

صفحہ 2

حکومت کی تازه کاریوں اور طبی حاالت
:یہاں کی تازه ترین حکومتی رہنمائی کے ساتھ تازه ترین رہنے کی یاد دہانی
https://www.gov.uk/go સરકાર/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-go સરકાર-response ۔ مہربانی کر کے پڑھیں
احتیاط سے کمزور گروہوں کے بارے میں رہنمائی (اس میں بنیادی صحت کی حالت کے حامل افراد شامل ہیں) اور
اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کے بچے کی کوئی شرط ہے جس کے بارے میں ہم فی الحال آگاه نہیں ہیں تو آپ اسکول کو بتائیں۔
پر ای میل کریں ۔ mbarthram@school21.org.uk - براه کرم مشیل بارتھرم - بزنس مینیجر

، آپ کا وفاداری

او ڈی بوٹن
ہیڈ ٹیچر
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