ہفتہ وار بریفنگ 14.5.2021 -

اسکول میں چہرہ ڈھانپنا
جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا ،اس ہفتے کے اوائل میں وزیر اعظم نے اعالن کیا تھا کہ کوویڈ کی پابندیوں
سے ہٹ کر مرحلہ  3کے روڈ میپ کے حصے کے طور پر پیر  17مئی  2021سے اسکولوں میں 'فیس کورنگ' کی سفارش
نہیں کی جاتی ہے۔ ڈی ایف ای نے اس کی عکاسی کے لئے اپنے گوئڈن سی کو اپ ڈیٹ کیاہے:

 17مئی سے روڈ میپ کے مرحلہ  3کے مطابق تمام اسکولوں اور ایف ای فراہم کنندگان میں کالس رومز یا فرقہ وارانہ
عالقوں کے طلبا اور طلبا کے لئے چہرے کو ڈھانپنے کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ فیس کورنگ کی سفارش بھی نہیں کی
جائےگی۔
تمام اسکولوں اور ایف ای فراہم کنندگان میں ،ہم سفارش کرتے رہتے ہیں کہ کالس رومز کے باہر ایسے حاالت میں عملے اور
زائرین کو چہرے کا غالف پہننا چاہئے جہاں سماجی فاصلہ ممکن نہیں ہے (مثال کے طور پر ،جب وہآئیڈورز اور فرقہ وارانہ
عالقوں میں گھومتے ہیں)۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لئے یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہوگی اور دوسروں کے لئے یہ ایک تشویشناک تبدیلی
ہوگی۔ اس طرح پیر  17مئی  2021سے طلبا اور عملے کے پاس کالس رومز میں فیس ماسک پہننے کا اختیار ہوگا اور/یا
فرقہ وارانہ ہیں لیکن ان کے لئے ایسا کرنے کی کوئی ضرورتنہیں ہوگی۔

طلباء کو اب بھی انہیں بسوں میں پہننا ہوگا۔

براہ کرم ڈی ایف ای سے مکمل تازہ ترین رہنمائی پڑھنے کے لئے یہاں کلک کریں۔

براہ کرم یقین دالئیں کہ اسکول میں کوویڈ کے دیگر تمام طریقہ کار پر عمل جاری رہے گا بشمول:
•

کمروں میں داخل ہوتے وقت ہاتھ صاف کرنا

•

ہر سبق کے بعد ڈیسک وں کا اینٹی بی اے سی

•

ہر وقت ایک دوسرے اور طلبا سے عملے کا  2ملین فاصلہ

•

سال گروپ بلبلے

•

بیٹھنے کے منصوبے سیٹ کریں

•

کمروں میں وینٹی لیشن

مکمل کوویڈ رسک مینجمنٹ پالن یہاں کلک کرکےہماری ویب سائٹ پر دستیابہے۔
لیٹرل فلو ٹیسٹنگ

جیسا کہ آپ اس خبر سے آگاہ ہوں گے ،ہندوستانی تناؤ ملک کے کچھ حصوں میں معامالت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔
براہ کرم کیا میں آپ کو ہفتہ وار دو بار بعد کے ال فلو ٹیسٹ مکمل کرنے اور اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجنے کی اہمیت کی
یاد دال سکتا ہوں اگر وہ ،یا ان کےگھر کا کوئی بھی شخص ،کوویڈ 19-کی کوئی عالمات ظاہر کر رہا ہے یا پی سی آر ٹیسٹ
کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہے۔

طبی /ابتدائی طبی امداد
ہم سمجھتے ہیں کہ کوویڈ نے بہت سی تبدیلیاں الئی ہیں لیکن فرسٹ ایڈ کے حوالے سے آر یو لیس پورے عرصے مینیکساں
رہا ہے۔ براہ مہربانی ہم آپ سے اپنے بچے (رین) کو یاد دالنے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ بریک یا دوپہر کے کھانے
کے وقت بیمار محسوس کرتے ہیں تو انہیں خود کو فرسٹ ایڈ پر النا ہوگا اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیکس سیری ہے تو ہم
گھر سے رابطہ کریں گے۔
اگر وہ کالس میں بیمار محسوس کرتے ہیں تو استاد انہیں بھیج دے گا۔

ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر دوبارہ زور دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت آگاہ ہیں کہ بہت سے طلبا پہلے اپنے
والدین /دیکھ بھال کرنے والوں کو کال یا ٹیکسٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتانے کے لئے فرسٹ ایڈ پر آتے ہیں کہ وہ گھر
جانے کی اجازت دے رہےہیں۔ اگرچہ ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ عام طور پر گھر
میں رہتے وقت یہی کرتے ہیں ،ہم پوچھیں گے کہ جب وہ اسکول میں ہوں تو آپ انہیں صحیح پروٹوکول یاد دالنے میں ہماری
حمایت کریں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی طرف سے کال یا پیغام موصول ہوتا ہے تو ہم براہ مہربانی کہیں گے کہ آپ انہیں
جواب دیں کہ اگر دروازہ بند ہے تو فرسٹ ایڈ یا سٹوڈنٹ استقبالیہ جائیں۔
بہت شکریہ
والدین کی ادائیگی
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے ،براہ کرم یاد رکھیں کہ والدین کی تنخواہ آپ کے منتقل کردہ پیسے دکھانے میں  24گھنٹے اور
کبھی کبھار ز یادہ وقت لے سکتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ،براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے ایک
الرٹ قائم کیا ہے ،مثالی طور پر  5£سے کمنہیں ،یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان کے پاس اس دن کے لئے خریدنے کے
لئے ابھی بھی کافی رقم ہے۔
دیر سے لین دین
اگر آپ دیر سے لین دین کرتے ہیں ،ممکنہ طور پر صبح یا اسکول سے ایک رات پہلے ،تو یہ آپ کے بچے (رین) کو لین دین
کا سکرین شاٹ بھیجنے کے قابل ہوگا تاکہ اگر یہ ٹائلز پر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو وہڈیوٹی پر عملے کا ایم انگارہ دکھا
سکیں۔ متبادل طور پر آپ ان کے منصوبہ ساز میں دستخط شدہ نوٹ رکھ سکتے ہیں۔
ہزلیمیر پیرش کونسل
براہ کرم اپنے انجن بند کریں
ہزلیمیر پیرش کونسل تمام والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو یاد دالنا چاہے گی کہجب اسکول میں پک اپ/ڈراپ آف ہو تو
وہ ذہن نشین رہیں۔ ایڈلنگوہ جگہ ہے جہاں ڈرائیور اپنی گاڑیکاانجن غیر ضروری طور پر چلتے ہیں۔ جو دھوئیں خارج ہوتے

ہیں ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ (سی او  ،)2نائٹروجن ڈائی آکسائڈ (این او  ،)2کاربن مونو آکسائیڈ (سی او) ،مخصوص معامالت
(پی ایم) اور ہائیڈرو کاربن سمیت کئی نقصان دہ گیسیں شامل ہیں جو بیماریوں سے منسلک ہیں اور مجموعی طور پر ماحول
کے لئے بھی خراب ہیں۔
روڈ ٹریفک ایکٹ  1988کی دفعہ  42کے تحت سٹیشنری ایڈلنگ ایک جرم ہے جس میں کہا گیا ہے" :آپ کو گاڑی کاانجن غیر
ضروری طور پر نہیں چھوڑنا چاہئےجبکہ وہ گاڑی عوامی سڑک پر کھڑی ہو۔" ایسا کرنے سے روڈ ٹریفک (گاڑیوں کے
اخراج) کے ضوابط  2002کے تحت  £ 20مقررہ جرمانے کا جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔
اپنا انجن بند کرکے آپ غیر ضروری فضائی آلودگی کو کم کرنے اور ذاتی اور صحت عامہ کے تحفظ کے لئے واضح اور براہ
راست اثر ڈال رہےہیں۔ طرز عمل میں بنیادی تبدیلی کے ساتھ ،ڈرائیور عملی طور پر ہوا کے معیار کے مسائل کے ساتھ
مشغول ہو سکتے ہیں اور مثبت فرق پیدا کرسکتے ہیں۔ اسکولوں کے باہر انگینی ایڈلنگ کے اثرات کے بارے میں مزید
جاننے کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں https://youtu.be/2_9JQVAAyk4
اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ہزلیمیر پیرش کونسل آب و ہوا کی ہنگامی صورتحال سے لڑنے کے لئے کیا کر
رہی ہے اور اس میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے تو براہ کرم یہاں کلک کریں (متبادل طور پر مزید تفصیالت کے لئے ہزلیمیر
پیرش کونسل کی ویب سائٹ مالحظہ کریں)۔

مہربان احترام
پال فلیمنگ
ہزلیمیر پیرش کونسلر
آئی ایل ایس  -الکرز
آئی ایل ایس ،وہ کمپنی جو اسکول میں طلباء کےالکرز کا انتظام کرتی ہے ،نے  22/2021کے تعلیمی سال کے لئے بکنگ
کھول دی ہے۔
گزشتہ مواصالت کے مطابق اکتوبر نصف مدت  2020سے طلبا کے الکرز کو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے منتقل کیا گیا
تھا کہ الکرز کے لئے ادائیگی کرنے والے طلبا ان تک سال کے گروپ بلبلہ قوانین تک رسائی حاصل کرسکیں۔ یاد دہانی کے
طور پر ،موجودہ الکر مقامات نیچے ہیں۔ کوویڈ کی پابندیوں کے لحاظ سے  22/2021میں صحیح مقامات تبدیل ہو سکتے ہیں
لیکن براہ کرم یقین رکھیں کہ الکرز ان مقامات پر ہوں گے جن تک طلبا رسائی حاصل کر سکیں گے۔

سال  - 7نئی تعمیر سائنس
سال  - 8کیفے رامسے میں شیلنگ
سال  - 9عملے کے کمرے کے پاس
سال  - 10پی ای راہداری
سال  - 11کیفے رامسے میں دیوار تقسیم
کیریئرز
اس ماہ اپرنٹس شپ پیک کو ای میل سے منسلک کیا گیا ہے۔

پی ڈی اے آر پی/بھیجیں

بالکل ایک ساتھ ایک شاندار خیراتی ادارہ ہے جس سے ہمارے پی ڈی ،ایچ آئی اور سینڈ کے طلبا کو فائدہ ہوا ،جب ہم 2019
میں گروپ کے ساتھ گیند بازی کرنے گئے تھے۔ ان کے الفاظ میں "ہم دوبارہ چہروں پر مسکراہٹیں ڈالنے کے لئے تیار ہیں!"۔
مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اب ہم بکنگھمشائر میں ایسے خاندانوں کے لئے کچھ اور مفت سرگرمیاں پیش
کرنے کے قابل ہیں جن کے بچے یا نوجوان بالغ اضافی ضروریات کے حامل ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس مندرجہ ذیل مفت
سرگرمیاں دستیاب ہیں -بکس بکری سینٹر کے فیملی ٹکٹ ،اوڈین سنیما ٹکٹ ،روگ لیژر میں ٹینپن بولنگ اور میڈن ہیڈ یا
آئلسبری میں ڈوئل سیٹ گو کارٹنگ۔
اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو براہ کرم  smiles@absolutely-group.co.ukای میل کریں اور ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا
سا بتائیں اور آپ کن سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے۔
پارکنگ کے وقت براہ کرم ذہن نشین رہیں
ڈراپ کرب
کیا میں اپنے وہیل چیئر /اسکوٹر طلبا کی طرف سے والدین /دیکھ بھال کرنے والوں کو یاد دال سکتا ہوں کہ وہ اسکول اور اس
کے قریب گلیوں میں اور اس کے آس پاس گرے ہوئے کرب پر یا اس کے اوپر پارک نہکریں۔ ہمارے پاس بہت سے طلباء ہیں
جو آزادانہ طور پر اسکول جاتے ہیں اور یہ چھوڑے گئے بچے ان صارفین کے لئے ضروری ہیں کیونکہ وہ قابل جسم کے
طلبا کی طرح گاڑیوں کے ارد گرد اپنا راستہ نہیں بنا سکتے ہیں۔
براہ کرم اس ریکو ایسٹ کا خیال رکھیناور محفوظ طریقے سے پارکنگ کرکے اور انہیں کسی خطرے میں نہ ڈال کر ہمارے
تمام طلباء کی مدد کریں۔

بہت شکریہ
اہم تاریخیں

 17مئی  2021سے شروع ہونے واال ہفتہ ہفتہ  2ہے۔

پیر  17مئی  - 2021سال  9ہیلتھ ٹیک آئلسبری کیمپس کا سفر
صبح  9:15بجے سے دوپہر  2:15بجے تک
بیمار طلباء مدت  ١کے آغاز میں کیفکیفے رامسےمیں مسز فالنگنسے ملتے ہیں۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے
پاس کوچ پر پہننے کے لئے ایک چہرہ ماسک ہے۔ مکمل سمارٹ اسکول یونیفارم پہننا ہے اور دن کے لئے ایک پیک دوپہر
کا کھانا درکار ہے۔

جمعرات  20مئی  - 2021سال  8ایچ پی وی ویکسینیشن  -پہلی خوراک

براہ کرم کیلنڈر کے لیے یہاں کلک کریں۔
براہ کرم مدت کی تاریخوں کے لیے یہاں کلک کریں۔
سر ولیم رامسے اسکول میں خالی اسامیوں
ڈپٹی ہیڈ آف بزنس اسٹڈیز اینڈ آئی سی ٹی فیکلٹی  -یہاں کلک کریں
انگلش فیکلٹی کے نائب سربراہ  -یہاں کلک کریں
پی ای فیکلٹی کے نائب سربراہ  -یہاں کلک کریں
مداخلت استاد  -یہاں کلک کریں
ایم آئی ایس پروجیکٹ آفیسر  -یہاں کلک کریں

تمام موجودہ خالی آسامیاں ہماری ویب سائٹپر پائی جا سکتیہیں۔

انٹرسکا اظہار
ہم ہمیشہ ممکنہ درخواست دہندگان سے سننے کے خواہشمند ہیں جو ہمارے وژن اور اقدار کا اشتراک کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم فی
الحال کسی مناسب خالی آسامیوں کا اشتہار نہیں دے رہے ہیں ،ہم آپ کو گرمجوشی سے دعوت دیتے ہیں کہ جلد ہی موقع ملنے
کی صورت میں آپ اپنے ترجیحی کردار میں دلچسپی کے باضابطہ اظہار کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں۔ سر ولیم رامسے
اسکول میں کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار درج کرنے کے لئے براہ کرم .mfrench@swrاسکوالی میلکریں ،ہم آپ کا سی
وی رکھیں گے اور آپ سے رابطہ کریں گے اگر مناسب خالی جگہ پیدا ہو۔
پی لیز اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ کےبچے کو ہر وقت چہرے کے ماسک تک رسائی حاصل ہو۔

