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صفحہ 1

پچ فورڈ اسٹریٹ
اسٹراٹ فورڈ

لندن
E15 4RZ

ٹیلیفون: 020 8262 2121

مارچ 2020 17
، پیارے سال 10 ، 12 اور 13 والدین / نگہداشت

جزوی قریب: کوویڈ۔ 19 کورونا وائرس تازه کاری۔ 17/03/2020

جیسا کہ کل رات اور نئی حکومت کی رہنمائی کی روشنی میں بتایا گیا

:یہاں

https://www.gov.uk/go સરકાર/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-
ممکنہ طور پر کورون وائرس کوویڈ 19۔ انفیکشن والے گھریلو

:اور یہاں

https://www.gov.uk/go સરકાર/publications/covid-19-guidance-on-social-distancecing-and-for-vulnerable-
یوکے میں اور تحفظ فراہم کرنے والے بوڑھے افراد اور کمزور سب کے لئے افراد / رہنمائی پر معاشرتی دوری
بڑوں

ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ آج کی طرح اسکول کو چالئیں

:(تو صرف آج کے لئے (مزید معلومات پر عمل کرنا

• سال 10 کو گھر پر رہنے کی ضرورت ہوگی (ان کا آر ڈبلیو ایل پی کسی بھی منظر نامے میں منسوخ کردیا گیا ہے) لہذا وه اس کی کمی محسوس کریں گے
کم از کم رسمی سیکھنے

• سال 12 کو اسی وجہ سے گھر میں رہنے کی ضرورت ہوگی
• ٹائم ٹیبل اسباق کے بعد سال 13 بج کر 12 منٹ پر خارج کردیا جائے گا

:تمام معامالت میں طلبا کے گوگل کالس رومز کے ذریعہ کام طے کیا جائے گا۔ کسی بھی مسائل کے لئے ای میل کریں
irtclassroom@school21.org.uk

میں تعریف کرتا ہوں کہ یہ والدین کے لئے مشکل ہوسکتا ہے لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم سیکھنے میں مدد کرسکیں
اسکول. ہم آپ کو معاشرتی دوری کے متعلق مندرجہ باال رہنمائی بہت غور سے پڑھنے کی ترغیب دیں گے
معاشرے کے تمام ممبروں پر الگو ہوتا ہے۔ جب بچے گھر پر ہوں تو انہیں گھر پر ہی رہنا چاہئے اور رابطے سے گریز کرنا چاہئے
خاندانی گھر سے باہر اور اگر وه یا کنبے میں کوئی بھی عالمات پیدا کرتا ہے - تاہم وه ہلکے ہوتے ہیں
دن گھر میں رہنا چاہئے۔ 14

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ، یہ ایک بہت ہی تیزی سے بدلتا ہوا منظر ہے اور ہم اسکول کو زیاده سے زیاده کھال رکھنے کے لئے کوشاں ہیں
ممکن طور پر. اسکول شام کو وزیر اعظم کے بعد آپ کو اضافی معلومات فراہم کرے گا
آج وزیر اعظم کا عوامی خطاب۔

آپ کے تعاون کا شکریہ اور اگر آپ کو کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو براه کرم رابطہ کریں۔
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، آپ کا وفاداری

او ڈی بوٹن
ہیڈ ٹیچر


