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اسکول واپسی کے لئے اہم تاریخیں اور معلومات
ڈیئر پیآرنٹس/سیآرس اور ایسڈینٹ
پیر کی شام وزیر اعظم کے اعالن کے بعد میں آپ
میل بھیجنا چاہتا تھا ،آپ کی منصوبہ بندی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔

کو اگلے ایک دو ہفتوں کے دوران کچھ اہم تاریخوں کے حوالے سے ایک ابتدائی ای

بدھ 3مارچ 2021
یہ عملے کی تیاری کا دن ہوگا جس میں اسدن کوئی سبق نہینسکھایا جائے گا۔
کرنےکے لئے سائٹ پرہوگا۔

عملہ  8مارچ 2021کے لئے تیار کمرے اور وسائل تیار

•

ے ی
ی
ئ گ اور
می نان سکرین ،آزادانہ رسگرمیوں پر توجہ دی جا
 3مارچ ( - 2021بشمول مطالعات سیشن اور مداخلت سیشن) ےک اسباق ں
ایک دن پہےل ٹیموں یا شو میا ہوم ورک پر شائع کیا جا ے
ئ گا ،منگل  2مارچ .2021
ں

•

ی
نہی کرے گ اور طلباء کو گھر
من اسکول :کمزور طلباء اور اہم کارکنوں ےک طلباء ےک ےلئ ہماری آن سائٹ فراہیم بدھ  3مارچ کو کام ں
چاہئ۔ یہ جمعرات  4مارچ  2021کو دوبارہ کھل جا ے
ے
ئ گا۔
پر یہ رہنا

جانبی بہاؤ کی جانچ Fیا  Studentsمیں nسال  7سے13
فی الحال ہم اپنی بڑے پیمانے پر جانچ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ طلباء کا اسکول واپس آنے سے پہلے ایک ٹیسٹ اور پہلے دن ایک
جب مکمل منصوبے ہوں گے تو ہم
دوسرا ٹیسٹ ہوتا (گھر میں خود ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے انہیں  3آن سائٹ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں)۔
مزید تفصیالت بھیجیں گے کیونکہ اسکول ڈی ایپارٹمنٹ او ایف ای ڈکییشن سے وضاحت کا انتظار کر رہے ہیں بالکل اس وقت جب پہال امتحان
لینا ہے۔

طالب علم آرایٹرن ٹیاوایس چول ڈبلیوایک بیایگاننگ8مارچ 2021
ہم بڑے پیمانے پر طالب علم کے طرفی بہاؤ کی جانچ کو ہونے دینے کے لئے ایک ڈگر شروع کر رہے ہوں گے:
سال گروپوں کے لئے ڈکھڑانا شروع
پیر
منگل
بدھ
جمعرات
جمعہ

 12 ،11اور  13سال
 12 ،11 ،10اور  13سال
سال  12 ،11 ،10 ،7اور 13
سال  12 ،11 ،10 ،8 ،7اور 13
پورا اسکول اندر

ان میں سے ہر دن صبح  9.15-8.35بجے اور پیریڈ  1صبح  9.55-9.15بجے ہوگی تاکہ دوبارہ انضمام کی بریفنگ اور سرگرمیوں
کو ہونے دیا جا سکے۔
ریموٹ آن الئن اسباق Wبیمار Finish As B eliw
اس سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم جب تک کر سکتے ہیں اس وقت تک شروع ہونے والے ہفتے کے دوران طلباء کے
لئے تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جیسے جیسے زیادہ طالب علم اسباق میں اسکول میں جسمانی طور پر
ہوتے ہیں ،دوسرے سال کے گروپوں کے لئے ریموٹ اسباق کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ سال سے نیچے گروپوں میں ایک دن ہوگا جہاں اسباق مقرر نہیں ہیں ،ہم انہیں اس دن کو کسی بھی ادھورا
کام کو پکڑنے کے لئے استعمال کرنے کی ترغیب دیں گے اور پریپ خود کو ان کی واپسی کے لئے دوبارہ کریں گے۔  3مارچ کو جو غیر
سکرین آزاد سرگرمیاں طے کی جائیں گی وہ آپ کو کچھ متبادل خیاالت دے سکتی ہیں اگر وہ مکمل طور پر پکڑے جائیں۔

•

دور دراز اسباق کا  12 ،11 ،10اور  13سال جمعہ  5مارچ 2021کوہوگا۔

•

دور دراز ےک اسباق کا  7اور  8سال کا آخری دن ں

•

9مارچ

پی 8مارچ

سال  - 9دور دراز اسباق کا آخری دن منگل

2021کوہوگا۔

2021کوہوگا۔

منی اسکول کا آخری دن جمعہ 5مارچ  2021کو ہوگا۔
میں جانتا ہوں کہ کچھ والدین /کیئررز اس رہنمائی میں دلچسپی رکھتے ہیں جو حکومت کی طرف سے اسکولوں میں بھیجی جا رہی
ہے ،تاکہ وہ اپ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں۔  8مارچ  2021کے بعد کی رہنمائی کا لنک درج ذیل ہے:
حکومت اوپیرجیئل جییوڈانس ایفیا ایسچولس ایفیا  8مارچ2021
براہ کرم اگلے پندرہ دن کے دوران اپنے

ای میلز پر نظر رکھیں کیونکہ ہم مزید معلومات آپ کو بھیج رہے ہوں گے۔

بچےکے بچے
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