
 ,سرپرست اوریارے والدین پ

لوں کے ہیڈ گذشتہ ہفتے اسکو مجھے امید ہے کہ آپ سب محفوظ اور خیریت سے ہیں۔

سے زائد  500اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں مجوزہ حکومت سے ٹیچرس کو

کے لئے اسکول  6ایر اور  1،ایر  حکومت نرسری ، رسپشن. تھے ہوئے وصول صفحات

 Keyworkersصرف کلیدی کارکنوں)  2،3،4،5 پدوسرے سالوں کے گرو .ہےکھولنا چاہتی 

آپ کا بچہ اہل ہے تو برائے  اگر آپ کو لگتا ہے  ۔ گے ( کے بچوں کے لئے کھلے

مہربانی اسکول کے دفتر سے رابطہ کریں۔آپ کو یہ سروے مکمل کرنے کی ضرورت نہیں 

 ہے۔

لئے تیاریاں پیچیدہ ہیں اور ، فی ہمارے بچوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے 

میں ابھی بھی ٹرسٹ ، اولڈھم کونسل اور یونینوں کے ساتھ رابطے کرنے کے  الحال ،

عمل میں ہوں اس بات کا یقین کرنے کے لئے اگر یکم جون کو اسکول دوبارہ کھولے 

ہماری ترجیح یہ ہے سخت اور محفوظ ہوں گے۔  وہجائیں تو ہم جو اقدامات اٹھائے گے 

 محفوظ ہوں۔ اسٹاف کہ ہمارے بچے ان کے کنبے اور ہمارا

ہمارے لئے فیصلہ کرنے کے لئے کہ ہم آگے کیا کریں گے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے 

 چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آخری ٹیرم کہ اگر آپ

 اس فیصلے میں مدد کرنے کے لئے آپ کو درج ذیل جاننے کی ضرورت ہے۔ میں شامل ہو?  

  بچوں کو پڑھائیں اور ہم بھی اسی  15کہا ہے کہ کالس روم میں حکومت نے

کالس روم میٹر کے فاصلے پر بیٹھیں گے۔ 2رہنمائی کی پیروی کریں گے۔بچے 

کے گروپوں میں ہوں گے اور صرف ایک  4-7کا سائز انحصار کرتا ہے کہ بچے 

 2جاسکے۔ ہم  تاکہ وائرس کے پھیالؤ کو کم رکھا ٹیچر ان کی تعلیم دے گا

میٹر کے قواعد کو یقینی بنانے کے لئے اپنی پوری کوشش کریں گے ، تاہم 

، بچوں کی عمر کو ، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ، میں 

 ٪ ضمانت نہیں دے سکتا۔100اس کی 

  میٹر کے اصول پر عمل  2یہ یقینی بنانے کے لئے کہ ہم سب محفوظ ہیں ہمیں

کیونکہ ہمیں  ہ ہر روز حاضر نہیں ہوسکتاکا بچ کرنا ہوگا اس وجہ سے آپ

 روٹا سسٹم چالنے کی ضرورت ہوگی۔

 



  والدین عمارت میں داخل نہیں ہوسکیں گے اور اسکول چھوڑنے اور لینے کے

لئے صرف اسکول کے میدان تک محدود رسائی حاصل کرسکیں گے۔ ہر گھرانے 

 میں صرف ایک شخص حاضر ہونا چاہئے۔
 

  خطرے کا ایک مفصل جائزہ لیا گیا ہے اور چونکہ بلڈر اسکول میں کام کر

رہے ہیں ، اس لئے عمارت کا نچال حصہ ہمارے لئے کارآمد نہیں ہوسکتا ہے 

اور رسپشن  وجہ سے نرسریکی ، اس ہفتے اس کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ اس 

 ۔جون تک اسکول نہیں آسکتے 8بھی بچے جلد سے جلد کے 

  آغاز اور اختتام مختلف اوقات میں ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا دن کا

 امیٹر کا فاصلہ برقرار رکھن 2 جاسکے کہ والدین اور بچوں کے لئے

 ۔ہو ممکن 

 بریک اور لنچ بھی مختلف اوقات میں ہوں گے اور لنچ کالس روم میں ہوگا۔ 

 سکتے ہیں۔ لنچ ال ا، یا بچے خود اپنادستیاب ہوگ گرم کھانا سب کو 

  میں بچے صرف اگر وہ سائٹ پر ہو مفت اسکول کے کھانے کے  1اور سال رسپشن

اہل ہیں، کیوں کہ ہمیں گھر سے سیکھنے والے بچوں کے کھانے کے لئے مالی 

 اعانت فراہم نہیں کی جاتی ہے۔

  مفت اسکول کے کھانے کے اہل سائٹ پر موجود تمام بچوں کو ان کا کھانا

 بچوں کو واؤچر ملنا جاری رہے گا۔دیا جائے گا۔ اور گھر میں 

  اسکول کی عمارت اور تمام سخت سطحوں پر فی الحال گہری صفائی کی جارہی

سخت سطحیں صاف کی  سےوقت اینٹی ویرل کلینر کے استعما  ہے اور دن کے

 جائیں گی۔ سب کے لئے باقاعدگی سے ہاتھ دھونے کی سہولیات میسر ہوں گی۔

 وں گے۔بچوں کے اپنے اسٹیشنری پیک ہ 

 استاد پڑھائیں ضروری نہیں کہ آپ کے بچے کو ان کے اپنے ہی 

 ضروری نہیں کہ آپ کے بچے کو ان کے معمول کے کمرے میں پڑھایا جائے۔ 

  ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ بہن بھائی ایک ہی دن اسکول آسکیں گے اگرچہ

 ہم کوشش کریں گے۔

  اسٹاف ہمیشہ پی پی ای نہیں پہنے گا۔ 

  بچوں کا درجہ حرارت ہر صبح چیک کیا جائے گا۔اسٹاف اور 

 جن بچوں کو بیماری کی عالمت ہے ان کو اسکول نہیں آنا چاہئے۔ 



  چاہئے۔ جن اسٹاف کو بیماری کی عالمت ہے ان کو اسکول نہیں آنا 

  وہ بچے جو ایسے گھروں میں ہوں جہاں پر خاندان کا کوئی فرد بیماری کے

 رہا ہو وہ اسکول نہیں آئے۔ آثار دکھا

  اگر آپ اسکول نہیں جا رہے ہیں تو اساتذہ مدد جاری رکھیں گے اور فون پر

 بات کرتے رہیں گے۔

 حاضری الزمی نہیں ہے اور آپ کو جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ 

کتنی مشکل ہے۔ ہم اس بات کو یقینی کے لئے  میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہر ایک

سخت کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک اسکول میں محفوظ رہے گا۔ تاہم ،  بنانے کے لئے

مجھے یقین ہے کہ آپ پوری طرح واقف ہوں گے کہ یہ کتنا پیچیدہ ہے اور اسکول میں 

معاشرتی فاصلہ کتنا مشکل ہوگا۔ ہم شدت سے معمول پر لوٹنا چاہتے ہیں اور بچوں 

 ہماری ترجیح ہونی چاہئے۔ ٹیسیف  ہر ایک ،و دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تاہمک

 اس انتہائی مشکل وقت پر آپ کے تعاون اور صبر کا بہت شکریہ۔

 

بجے تک نیچے دیئے گئے لنک کا استعمال کرتے ہوئے منسلک  12براہ کرم منگل کے روز 

 فارم مکمل کریں۔

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zz3XjXy17EC3-

HVbUS2fe2mjvTf4mClGsDr3o0n6jyhUOU9TRDVQM1A4M1RGV0xIRDlFM0NWQVdJOC4u 

 

 آپ کا مخلص

 نائجل فولر
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