
 
 

 

 

 تدریجی  طور پر اسکول کا دوبارہ آغاز 

  

بھال کرنے والوں ، کھیاور د  نیوالد  محترم   

  19 ڈ ی۔ کووہیآپ کا بہت بہت شکر  ںیسے بات کرنے م وٹری کے لئے ہمارے ٹ ی اریت  یہفتے آپ کے بچے کو اسکول واپس آنے ک اس
سائٹ پر دوبارہ کھلنے کے لئے آپ کو ہمارے اسکول کے خطرے کا اندازہ مل جائے گا۔ آپ طلباء کے ل بی و ںیم کشنیس  the 

گے۔  ںیمل یسائٹ پر بھ بیو  یک  مہیتک ضم وںیسیپال یدوبارہ کھولنے ک  

  ای گ ایاشارہ ک ںیطرف سے شائع کردہ فہرست م  یکہ حکومت ک سا یکارکنوں کے بچوں کے لئے کھال کھال رہے گا ، ج ید یکل اسکول
بھال کے   کھی ، صحت اور د   میتعل ںیسارے سال کے گروپوں م ںیمحفوظ سمجھے جانے والے طلباء کے لئے ، جن م  ریہے ، اور غ

۔ںیمنصوبے شامل ہ  

 

15th  جون 2020تک ، ہم سرکاری  رہنمائی  کے مطابق سال 10 کے شاگردوں کے لئے دوبارہ کھلیں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ    

اقدامات موجود  ی موجود عملے اور شاگردوں کے تحفظ کے لئے حفاظت ںیہے۔ اسکول کے احاطے م ایکا انتخاب ک  یآپ نے اس فراہم
تمام   ہ ی کم اختالط ، آپ کو  ںیکے بہتر انتظامات اور افراد م یستھرائ ی فاصلے کے اقدامات ، صفائ  یہوں گے ، بشمول معاشرت

۔یگ  ںیمل ں یہمارے رسک اسسمنٹ م التیتفص                                                  

جس کو اسکول جانے کے لئے  یحاصل ہوگ یتک رسائ  وی ڈ یو یسائٹ پر کس ب یو یکے بچے کو گوگل کالس روم اور اسکول ک آپ
جانا چاہئے۔ کھاید  ںی م  یاریت یان ک  

 ٹائم ٹیبل

گے کہ آپ   ںی جان ل ی گے۔ آپ فون کال کے بعد ہ ںیحصہ ل ںیم شنیصحت مند س یگھنٹے تک ابتدائ 2سے   2020جون  15  شاگرد 
موصول ہوگا جس  ی بھ سجیم  کسٹ یٹ کی۔ آپ کو اںیمالحظہ کر چےیکے ن ی دہان اد ی یہے ، براہ کرم اوقات ک ںیکا بچہ کس گروپ م

۔یہوگ قیتصد  ی ک التیان تفص ںیم  

 

 

جون   22 
سے  شروع 

ہونے  والے 
ہفتے   ،   ںیم
آپ کا   بچہ  

  ں یگھنٹے لمبے اور ہفتے م 2 شنیحصہ لے گا۔ س  ںیم میتعل ی نصاب پر مبن ز ینٹیومی، اور ہ لیا ف یا می، سائنس ، ا یاضی ، ر  یزیانگر
 دو بار ہوں گے۔

 

 

 

 

 

 

 وقت گروپ دن

 8:45am-11am 4,  3,  2, 1 2020جون   15صبح پیر

 12:15pm-2:30pm 8,  7,  6, 5 2020جون   pm 15پیر

 8:45am-11am 12, 11, 10, 9 2020جون   16صبح منگل



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد کی یاد  دہانی

طلباء کو اسکول  .1
جانے والے جانے اور 

  2ہر وقت  تی سفر سم
اصول پر عمل کرنا چاہئے۔ یفاصالت  یسماج  ٹریم  

P. تو   ںیپہننا چاہتے ہ ہی ہے۔ )اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر  ںیاجازت نہ یدستانے پہننے ک ایچہرے کے ماسک   ںیطلباء کو اسکول م
چاہئے( نا یہٹا د  ںیداخل ہونے سے پہلے انہ ںیم دانیاسکول کے م  

class. یک تیہدا یکرنے ک  سایا  عہیداخلے اور داخلے کے دوران اور جب عملے کے ذر ںیعمارت م  یکالس رومز اور اسکول ک  
دھونا چاہئے۔ ا یطور پر ان کا ہاتھ صاف کرنا ہوگا  یہو تو طالب علموں کو الزم یگئ  

P. ان کے   ں یہے ، اس م ں یضرورت نہ ی مان النے کسا  یکوئ ںی۔ طلباء کو اسکول مںی النا چاہتے ہ ںی نہ گی ب ںیشاگرد اسکول م
۔یرہے گ  یباق  ںیجو اسکول م یجائے گ  یفراہم ک  ں یم کی پ یہر ضرورت انفراد  ی۔ ان کںیشامل ہ ی شاگرد منصوبہ ساز بھ  

P. گے۔ )براہ کرم   ںیدھوئے جائ ںیاپنے وقت سے پہلے اور بعد م ںیاسکول جا رہے ہوں گے جو اسکول م ں یلباس م یشاگرد اپنے ہ
( ںیکھیتوقعات د   یک چےین  

کے ل تی حما ی اقدامات ک ی طلبا کو الزم ہے کہ ہم اپنے حفاظت .6  their ۔ںیکے لئے بروقت پہنچ شنوںیاپنے س  

P. ںیہونا چاہئے۔ انہ ںیے بعد جمع نہاس ک ایسے پہلے  شنیعالقے کے آس پاس اپنے س ی مقام ای دانوںیطلباء کو اسکول کے م 
گھر جانا چاہئے۔ دھےیس  

P. ( ںیرس نہ  ایمشروبات  ی، فج  ن یک یاجازت ہے۔ )کوئ یبوتل النے ک  یک   یشاگردوں کو صرف پان  

رکھنا چاہئے۔ ںیم  بیموبائل فون کو بند اور ج ں یعمارت م یاسکول ک   

 لباس

  ںیہے کہ طلباء اپنے کپڑے م ا یک صلہیکو کم کرنے کے لئے ، ہم نے ف ت یصالح یبھ یکے لئے کس یاور آلودگ تی حما یک  یصفائ
ی عنی ،  ںیاسکول کے لئے مناسب ہ اءیاش ہی کہ  ںیبنائ  ین یقی. براہ کرم اس بات کو  ںیشرکت کر سکتے ہ ںیاسکول م  

ںیالفاظ نہ/ریلباس پر نامناسب تصاو •  

یکے مطابق کوئ یسیپال یورد  یاسکول ک یکس  ریبغ •  headwear  اںی، بشمول ٹوپ ںیہ  

ہے  یہونا ضرور  یلمبائ  ی سکرٹ/شارٹس گھٹنے ک •  

 

 

 

 وقت گروپ دن

 8:45am-11am 4,  3,  2, 1 2020جون   22صبح پیر

 12:15pm-2:30pm 8,  7,  6, 5 2020جون   pm 22پیر

 8:45am-11am 12, 11, 10, 9 2020جون   23صبح منگل

 8:45am-11am 4,  3,  2, 1 2020جون   th24بدھ 

 12:15pm-2:30pm 8,  7,  6, 5 2020جون   th24بدھ 

 8:45am-11am 12, 11, 10, 9 2020جون    th25جمعرات 



 
 

 

• hoodies 

کے   یکرس  ی کے دوران آپ کے بچے ک شنوںیگے۔ س ںیاور کوٹ پر غور کرنے کے لئے کہ کٹیج سے یلباس ج یرونیہم آپ سے ب 
گے۔ ںیلباس رکھے جائ یرونی ب  یکوئ چھےیپ  

 والدین / دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے توقعات

آپ کے بچے ، دوسرے  عہیتوقعات کے عہد کے ذر یجانے وال یک  انیسے ہم آپ سے ب  تیث یح ی/ نگہداشت رکھنے والے ک نیوالد 
  ںیکو ذہن م  لی۔ براہ کرم درج ذ ںیکرتے ہ فیتعر  یمدد کے ساتھ آپ کے تعاون ک  ں یبچوں اور اپنے عملے کو محفوظ رکھنے م

ں یرکھ  

کو  یلیتبد   یبھ یکرنے کے قابل کس ٹی اور ہمارے سسٹم کو اپ ڈ  ںی ہ نیتازہ تر التیتفص یاسکول سے متعلق تمام رابطے ک .1
جانا چاہئے۔ ایاسکول کو مطلع ک  

ہونا چاہئے۔ ابیکے لئے دست نےیبالغ کو اپنے بچے کو جلد سے جلد اسکول سے ل ک یہوجاتا ہے تو ، ا  ماریآپ کا بچہ ب اگر  

کے لئے بک   سٹ یطور پر ٹ یہو جاتا ہے تو ، آپ اپنے بچے کو فور مار یسے وابستہ عالمات سے ب 19۔ ڈ یکا بچہ کوو اگر آپ
کو   سٹیکہ ٹ   ںیکھیلنک د  ں یم لیبانٹنا چاہئے۔ برائے کرم ذ  ںیجلد سے جلد اسکول م جہی اور اس کا نت ں یکروانے کا عہد کرتے ہ

جائے۔  ایبُک ک سےیک  

Should. سے متعلق   ی جاتا ہے اور تنہائ ایعالمات ظاہر کرے تو ، اسکول کو آگاہ ک یک 19۔ ڈ یفرد کوو یموجود کوئ ں یاگر گھر م
ہے۔ ی جات یک  ی رویپ ی ک یرہنمائ  یحکومت  

 

 ۔

۔ںیکے آغاز سے پہلے اسکول کو آگاہ کر شنیہوسکتا ہے ، تو آپ س ںی نہ  کی شر ںیم شن یس بلیاگر آپ کا بچہ ٹائم ٹ .  

گھومنے کے  ںیعمارت م یاس سے اسکول ک ونکہیپابند ہے ک ی کے لئے وقت ک شنوںی کہ آپ کا بچہ ان کے س ںیبنائ  ین یقی براہ کرم  
۔یمدد ہوگ یاقدامات ک  یلئے ہمارے حفاظت  

۔ ںیہ یمل سکت اتیہدا ںیبک کروانے کے بارے م  سٹی گئے لنک کا استعمال کرکے ٹ ئےید  ںیم لیذ   

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-
if-you-have-coronavirus/ 

  یبنانے ک  ی نی قیپر ہر شخص کے محفوظ ہونے کو  یواپس ںیعمارت م  یکہ ہم نے اسکول ک ںیمحسوس کرتے ہ ہ یاسکول ہم  بطور
۔ اگر آپ  ںیتعاون کرنے کے منتظر ہ  د یمز ںیکرنے اور ان کے مطالعے م رمقدمیطلباء کا خ 10ہے۔ ہم اپنے سال  یکوشش ک  یپور

سائٹ کے   بی و ای ں یسے بات کر وٹر یپہلے اپنے بچے کے فارم ٹ ںیاسکول کو کال کر  کرمتو براہ  ںیسواالت ہ  یکوئ  د یکے پاس مز
۔ںیکر ش یکوئ استفسار پ عہ یکے ذر کشنیرائے کے س یک نیوالد   

کا مخلص،  آپ  

  

اسمتھ  کرس  

کا سربراہ 10 سال  

 


