
 

 

 

  

26  March 2020 

 الّسالم و عل�کم 

 

م والدین اور نگراں،  مح�ت
 

 کووڈ -19 سڻوڈنٹ فری   اورگھر � کام     

  

ی   بچوں کو گھر مںی رکھ�ن �اپ�ن   ٓ◌ آپ�ن  ٓ کہ  شک��ہ ادا کرنا چاہیت ہوں  کا آپ والدین  سب � پہ�   مںی    م�ی
�  پرخلوص فکر  �۔ مںی �ن یہ درخواست آپ � بچوں اور اپ�ن اساتذە اور معاون عم�  پر فوری عمل ک�ا  خواست  در 

۔  ئ �� ب ہو � ت� اور یہ کام�ابنا پر    

  

 طلبہ � ل�ئ آخری دن 

وی کر�ت ہو�ئ ، اور حال � مںی اعالن کردە سطح  پابندیوں � براە راست جواب مںی ، مںی     دوم اس درخواست � پ�ی
، ، مںی تمام طلبہ  ل�ئ ہوں۔ ا�سا کر�ن �  �ت�ار کرر  کو   � ل�ئ اسکول  فاصالیت تعل�م� ذر�عہ ڻ�مز  مائ�کرو سافٹ 

دن ہوں   سڻوڈنٹ فریدن   5 بقیہاسکول � مدت �   ۔   ر� ہوں قرار دے    2020مارچ  27آخری دن جمعہ � ل�ئ 
 جہاں عملہ نصاب ت�ار کر�ن � ل�ئ کام کر� گا تا�ہ ہمار� ب�� 

گ
ر�ںی اع� مع�ار � تعل�م حاصل کر � ، خواە یہ   �ت

فاصالیت ۔ اسکول مںی ہو �ا   

  

اد مدافرنٹ الئن ورکرز �   

اف � ل�ئ جو آپ مںی � بہت سار� کر�ت ہںی ، ان طلباء �   کا ، اور اس اہم کام    کو سہارا دی�ن ک�ل�ئ اپین کمیونیٹ   اع�ت
 ، جن � والدین  فرنٹ الئن ان مںی ہم �ف پرائمری اسکول مںی  دنوں سڻوڈنٹ فری

گ
  طلباء � نگراین ک��ں �

کا مطلب �� کہ انہںی نگراین �  جس  ،�ت ہںی کرکامپر  (اسپتالوں ، فارم�سیوں ، ا�مرجن� خدمات اور اس جی�)
۔ آپ کو آفس کو فون کرنا چاہ�ئ اور اس نگراین کو پہ� � بک کروانا چاہ�ئ ، اور �قیین بنائںی کہ بچوں   ورت �� �ن

۔   �   � پاس "گھر � کام" پ�ک�جز ہںی  

  

کامگھر �    

ن   ا بات پر پور ا�ک   مجھ� غ�ی �قیین وقت مںی ،  اس کویئ  � بڑھ کہ  آپ � ب�� � حفاظت اور فالح و بہبود ؛ �� �قںی
۔ براە کرم اسکول   ۔ پچھ� ہفتہ �  ب�نّ دیں نہ تناؤ اور اضطراب کا باعث کو   ، �ا گھر � کام � کام اور اہم بات نہںی ��

�ن   جو  ہوں کہ  �ر  یت وقت مںی ، مںی طلبا کو بتادوران کالس رومز مںی گزار� گ�ئ  گھر � کام کر سک�ت    کام وەبہ�ت
۔ وە مندرجہ ذ�ل ہںی   ہںی   
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) پڑھںی   اپ�ن ا�ک کتاب (   بہن بھایئ �ا پالتو جانور � ل�ئ  

  

�ن باور�پ خا�ن مںی مدد (کھانا پکانا ر�ا�ن کا   �� سبق بہ�ت )  

  

)۔ قدرت باہر اور گھر � (بچوں کو   خ�ال رکھںی کا باغ لگائںی اور اس  ا�ک  مںی الئںی  

 

،  مںی   ہوں۔ ہمار� اساتذە کرام �� متاثر ہوں جو مںی روز د�کھ راس  استحکام اس پ��شان کن وقت مںی مںی 
د  اپ�ن جان � پ�ار�  ، جو  مںی  والدیناور آپ  مںی  ہمار� خ��صورت بچوں ۔ بچوں کو ہمار� س�پ کر�ت ہںی  

  

گںی ا�شاء هللا ہماری کوششںی ہم سب کو محفوظ رکھںی    

 

ن ھارمن   کرستںی

 

 

Christine Harman 

Principal 
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