Secondary Schools lockdown information letter for Parents/Carers
)(Urdu language version
School Name: Hazel Wood High School

محترم والدین/سرپرست
کو حکومت نے انگلینڈ کے تمام عالقوں م میں دوبارہ "نیشنل 2021جنوری 4جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ
الک ڈا ؤن" کا اعالن کیا ہے۔
کے طلبہ تک  6سسے لے کر سال اس اعالن کے مطابق تمام پرائمری سکول کے طلبہ)جن میں ریسپشن کال
شامل ہیں( ا ور "سیکنڈری"ہائی سکول ا ور کالج
گھروممیں رہ کر پڑھائی جاری کے طلبہ بھی شامل ہیں فروری کی "ہاف ٹرم" کی چھٹیوم تک اپنے اپنے
رکھیں گے۔ البتہ وہ بچے/بچیام جو "ونربل" ہیں
رہنےکے لئے غیر محفوظ قرا ر دیا گیا ہے( یا
"ہیں)حکومت کے اعالن کے مطابق

)حکومت کے "سسٹم "کے مطابق انہیں گھر ہر وقت

کل ورکز

ایسے لوگوم کے بچے/بچیام جو "کر

ی ٹی

ایسے افراد جوالک ڈا ؤن کے دوران بھی کام پر حاضر ہو سکتے ہیں( ان کے بچے/بچیام سکول میں
ن ہی طلبہ کی پڑھائی جاری رکھنے کے لئے کھلے رہیں گے۔ حاضر ہو سکتے ہیں۔ سکول صرف ا
اگر آپکا بچہ/بچی "ونربل" کے زمرے میں آتا /آتی ہے تو سکول آپ سے رابطہ کر کے سکول میں
حاضری کے متعلق بتائے گا۔
اگر آپ ایک "کر

ی ٹی

کل ورکر" ہیں ا و رآپکے بچے/بچی کا آپکے اپنےگھر میں دیکھ بھال کرنے کا

کوئی انتظام موجود نہیں ہے جس میں وہ پڑھائی جاری رکھسکیں تو "ای۔میل "یا فون کے ذریعے سکول
( emailمیں انکے لئے جگہ لینے کے سلسلے میں رابطہ کریں۔ ای۔میل)
فون()phone
حکومت کے فی الحال تجزیے کے مطابق یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے کہ پڑھائی کے اس سال کے آخر میں
موسم گرا کی چھٹیوم سے ہلے جو اتحانات لئے جاتے ہیں وہ لئے جا سکیں گے۔
اس کے برعکس
حکومت متبادل انتظاا ت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ا ور جیسے جیسے اس سلسلے میں ہمیں مزید معلوا
ت ملے گی ہم آپ
سے رابطہ کریں گے۔

نہایت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی ا ور دوسروم کی حفاظت کے تحت جو "الک ڈا ؤن "کے قانون بنائے
گئے ہیں ان پر عمل کریں۔
آپکا/آپکی مخلص

ہیڈ ٹیچر

