
2020جمعہ ، اکتوبر   

ںیبھال کرتے ہ کھید ی/ اور جو بچوں ک نیوالد ارےیپ  

 

کورونا وائرس یبتانے پر افسوس ہے کہ اسٹاف اور طلبہ ک ہیآپ کو  ںیہم  

طور پر اسکول کو عملے اور طلباء کے لئے بند کرنا ہوگا۔ یعارض ںیوجہ سے ہم یکے لئے مثبت جانچ پڑتال ک  

 

 ںیہے اور کورونا وائرس کے لئے مثبت جانچنے والے عملے م یخطرہ واال عالقہ سمجھت یاعل کیحکومت مانچسٹر کو ا  

سے اضافے کے موافق ہے۔ یزیت ںیم شنیٹرانسم ںیم یبرادر یاضافہ مقام  

ا۔اکتوبر کو تمام طلبہ کے لئے بند رہے گ 13اکتوبر اور منگل ،  12کے روز ،  ریپ اسکول    

کو آپ کو اپنے  ریگے ہم پ ںیاکتوبر کو کچھ کالسوں کے لئے اسکول کھول سک 14ہے کہ اس کے بعد ہم بدھ  دیام یہمار ہی

گے۔ ںیجیمعلومات بھ دیمز ںیمنصوبوں کے بارے م  

 ایخود کو الگ تھلگ کرنے کے لئے کہا گ یوجہ سے پہلے ہ یرابطے ک یبیکے طلبہ سے قر 19آپ کے بچے کو کوڈ  اگر

ان کے اہل خانہ کو خود کو الگ الگ کرنے  ایہے کہ دوسرے طلباء  ںینہ ہیطور پر بند ہونے کا مطلب  یہے تو ، اس عارض

ضرورت ہے۔ یک  

موقع فراہم کرے  ہی ںیبندش ہم یعارض ہیپہلے آنا چاہئے اور  شہیصحت اور حفاظت کو ہم یہمارے شاگردوں اور عملے ک

 یکرنے ک یپر نظر ثان قوںیصاف کرنے ، اپنے صحت اور حفاظت کے نظام اور طر یاپنے اسکول کو گہر ںیکہ ہم یگ

خود کو  ای ںی۔ جو کورونا وائرس سے بہتر ہو رہے ہیاجازت دے گ یضرورت ہے ، اور ان تمام عملے کو واپس جانے ک

۔ںیالگ تھلگ کر رہے ہ  

کو برقرار  میتعل یاس وقت ہمارے شاگردوں ک عہیرکے ذ وںیسرگرم یک کھنےیس ںیگے کہ گھر م ںیبنائ ینیقیاس بات کو  ہم

 سےیا یکس طرح کام کرے گا اور آپ سے کس ہیبتائے گا کہ  ہی ںیگے جس م ںیجینوٹس بھ حدہیعل کیرکھا جائے۔ ہم ا

 یٹاپ تک روزانہ رسائ پیل ای یس یپ انیبجے کے درم 3شام  ےبجے س 9جو صبح  ںیبتائ ںیہم ںیشاگردوں کے بارے م

۔ںیرکھتے ہ ںینہ  

 ریہمارے ز شہیہے اور ہمارے عملے اور طلباء کے مفادات ہم ایگ ایل ںیہلکے سے نہ صلہیف ہیجائے کہ  ایدال نیقیکرم  براہ

۔ںیغور رہتے ہ  

ںیمدد کر یہمار ںیم نےیپر زور د تیاہم یک یدور یکہ آپ اس وقت اپنے بچے سے معاشرت ںیچاہتے ہ ہم  

 

۔ہیکے لئے آپ کا شکر میمدد اور تفہ یک آپ  

فنلے نیسوز  

چریٹ ڈیہ  


