1st November 2021

Lunch Cards & Natasha’s Law
پیارے والدین /دیکھ بھال کرنے والے اور طلباء
براہ کرم یاد دالیا جائے کہ آج سے شروع کرتے ہوئے اگر طلبا کے پاس اپنے دوپہر کے کھانے کے کارڈ نہیں ہیں تو انہیں
دوپہر کے کھانے کی قطار کے اختتام پر جانا پڑے گا۔ طلباء پہلے ہی اس تبدیلی سے واقف ہیں کیونکہ یہ گذشتہ مدت میں ان
کی اسمبلیوں کا حصہ تھا۔
اس نظام کے فوائد درج ذیل ہیں-:
.1
.2
.3
.4

اپن کارڈ کو ٹیپ ی
کرن ےک بجا ے
چلت ہی جب وہ نام تالش ز
قطاریں اس وقت ں ز
ئ ز
کرن ںہی۔
تیی ےس ی ں
ے
ز
سکی ےک۔
می زیادہ آرام /آرام کا وقت حاصل کر ں
اس ےس طلبا دوپہر ےک کھائ ں
می کم برتاؤ ےک مسائل۔
قطاروں ں
ز
ے
نہی پہنچنا چاہن۔
طلباء کو کھائ ےک ساتھ اسباق تک ں

متبادل کارڈ والدین کی تنخواہ پر منگوایا جا سکتا ہے اور رجسٹریشن ،بریک ٹائم یا اسکول کے بعد مثالی طور پر طالب
علم استقبالیہ سے جمع کیا جا سکتا ہے۔
براہ کرم بیلنس الرٹ سیٹ اپ کرنا یاد رکھیں اور فنڈز ظاہر ہونے کے لئے  48گھنٹے تک کی اجازت دیں۔
نتاشا کا قانون
ایسپنز کیٹرنگ نتاشا کے قانون سے واقف ہیں اور فی الحال طلباء کی غذائی ضروریات کا جائزہ لے رہے ہیں اور اپ ڈیٹ
کر رہے ہیں۔ براہ کرم منسلک دستاویز کا استعمال ہمیں غذائی ضروریات سے آگاہ کرنے کے لئے کریں جس پر آپ کو

یقین ہے کہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ایسپن طلبا کے لئے مخصوص پیچیدہ ضروریات پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے شیف کے ساتھ مالقاتیں کرنے کے
خواہشمند ہیں ،براہ کرم مجھے ای میل کریں اگر یہ وہ چیز ہے جس کا آپ انتظام کرنا چاہتے
 escottow@swr.school.ہیں
Kind regards
Mrs Scottow
Finance Manager

