ہفتہ وار بریفنگ 2021- 11.3 -

خوش آمدید
پیارے والدین /کیئررز اور طلباء
ہمیں جمعہ تک پورے اسکول کے ساتھ اس ہفتے اپنے طلباء کا استقبال کرتے ہوئے خوشی ہوئی ہے۔ ہم جس ماحول سے محروم
تھے ،سائٹ پر بہت کم لوگوں کے ساتھ ،اچانک زندگی میں واپس پھٹ گیا ہے اور ہلچل کا شور آخر کار واپس آیا ہے.
فیس ماسک
کالس رومز میں فیس ماسک قومی سطح پر ایک متنازعہ مسئلہ رہا ہے ،تاہم مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ہمارے طلباء نے
کالس رومز میں ماسک کا سامنا کرنے کا اچھا جواب دیا ہے اور ابھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ عملے کو بھی کالس روم میں
سیکھنے کو متاثر کیے بغیر چہرے کے ماسک پہننے کی حالت میں تدریس کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔
طرفی بہاؤ کی جانچ
تمام سال گروپوں کو رواں ہفتے کے آخر تک  2جانبی فلو ٹیسٹ کی پیشکش ہو گی ،اسکول ٹیسٹ میں تمام  3ویں ٹیسٹ منگل 16
مارچ  2021تک مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم گھر میں دو ہفتہ وار (پیر اور جمعرات کو اسکول سے پہلے) ٹیسٹ نگ میں
چلے جاتے ہیں۔
میں جانبی بہاؤ کی جانچ کے ساتھ ان کی معاونت پر والدین /کیئررز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ،جس سے ہمیں ان طلباء کی شناخت
کرنے میں مدد ملتی ہے جن کی کووڈ عالما ت نہیں ہیں لیکن ممکنہ طور پر کووڈ ہو سکتا ہے (مثبت جانبی فلو کے نتیجے کے بعد
درست نتیجہ دینے کے لئے پی سی آر ٹیسٹ لیا جاتا ہے)۔ اس بات کو یقینی بنا کر کہ یہ بے مثال طلباء خود کو الگ الگ کر لیں اور
پی سی آر ٹیسٹ لیں ،ہم زیادہ سے زیادہ طلباء کو اسکول اور سیکھنے میں رکھنے کے قابل ہیں۔
الوداع
گزشتہ ہفتے ہم نے ننکسور صاحب کو الوداع کہا تھا ،ہم ان کے اگلے کردار میں ان کے لیے نیک خواہشات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
خوش آمدید
مدت کے آغاز سے ہی ہم نے کچھ نئے عملے کو اسکول میں خوش آمدید کہا ہے۔
•
•
•
•
•
•

مسز گرے ،اسسٹنٹ پرنسپل جو رامسے اور عملے کی ترقی میں تدریس کے معیار پر قیادت کرتی ہیں۔
محترمہ ایمبرام ہمارے ساتھ لرننگ سپورٹ اسسٹنٹ (ایل ایس اے) میں شامل ہوتی ہیں
مسز چائلڈ ہمارا اسکول فرسٹ ایڈر ہے
محترمہ حسین نفسیات اور جرمیلوجی کی تعلیم دے رہے ہیں
مسز سائمنز ہماری ایچ آر اور پے رول ایڈمنسٹریٹر ہیں
مسٹر بنسبنڈ جو فلسفہ اور اخالقیات کی تعلیم دے رہا ہے۔

میں اس مدت کے کامیاب باقی ماندہ حصے کا بہت منتظر ہوں اور امید ہے کہ بہتر موسم!
قسم کے حوالے
مسز کرسٹین میک لینتوک
پرنسپل
حاضری اور تقرریاں
اس ہفتے اپنے تمام طلباء کو اسکول میں واپس اور اپنے معموالت کی طرف واپس دیکھنا بہت اچھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ذہن ہے کہ
میں آپ کو یاد دالنا چاہتا ہوں کہ غیر حاضری کی اطالع دینے کے وقت عام طریقہ کار الگو ہوتا ہے۔
اگر آپ کا بچہ کسی بھی وجہ سے غیر حاضر ہے تو براہ کرم صبح  ١٠.٠٠بجے سے پہلے اسکول سے رابطہ کریں۔ اسکول کو
آگاہ کرنے کو یقینی بنانے کے لئے کئی طرح کے طریقے ہیں:
 .1اسکول گیٹوے ،سمارٹ فون ایپ یاویب بیسڈ پورٹل تمام والدین /کیئررز کے لئے دستیابہے۔
 815211 01494 .2پر اسکول کو ٹیلی فون کریں ،آپشن  1منتخب کریں اور جواب فون پر واضح پیغام چھوڑیں۔

 .3حاضری اور ویلفیئر آفیسر کو ای میل کریں.valdred@swr.school :
آپ جس بھی آپشن کا انتخاب کریں ،واضح طور پر اپنا نام ،طالب علم کا نام اور ٹیوٹر گروپ بیان کریں ،اس کے عالوہ غیر حاضری
کی ایک مختصر وجہ بھی بیان کریں۔ تمام دیر سے آمد اور رپورٹ شدہ غیر حاضریوں کو صبح  ١٠.٠٠بجے تک رجسٹروں میں
اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
براہ کرم یاد رکھیں کہ جیسے ہی ہمیں کسی بھی تقرری کے بارے میں بتائیں۔ گیٹ وے ایپ آپ کو اپنے فون پر ایسا کرنے کی
اجازت دیتا ہے ،جس کا مطلب ہے کہ آپ اکانوکیشن بک کرسکتے ہیں اور پھر تیزی سے ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں
نوٹیفکیشن بھیج سکتے ہیں۔ اوپر دیگر اختیارات میں سے کسی ایک کا متبادل استعمال۔
قسم کے حوالے
مسز الڈریڈ
حاضری اور فالحی افسر
اہم تاریخیں

 15مارچ  2021سے شروع ہونے واال ہفتہ ہفتہ  1ہے۔
کیلنڈر کے لیے یہاں کلک کریں۔
تاریخوں کی اصطالح کے لیے یہاں کلک کریں۔
سر ولیم رامسے اسکول میں اسامیاں
مداخلت استاد برائے خواندگی و ہندسہ
موجودہ تمام اسامیاں ہماری ویب سائٹ پر مل سکتی ہیں۔

براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کو ہر وقت ماسک تک
رسائی حاصل ہو۔

