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 2020اکتوبر  8

 

 مختصر ہفتہ والدین کی مشاورت کا اختتام

 

 پیارے والدین / کیئرئر

  

اسٹینلے روڈ پرائمری اسکول اور پی ایچ ایم 

اے ٹی کے گورنرز نے اسکول کے ہفتہ کے 

ستمبر کو  25ڈھانچے میں تبدیلی کے سلسلے میں 

والدین اور نگہداشت رکھنے والوں کے ساتھ 

مشاورت کا آغاز کیا۔ اس مجوزہ تبدیلی کے 

پیچھے سبقوں میں مزید مستقل مزاجی کا 

اس وجہ سے اسٹینلے مظاہرہ کرنا تھا ، اور 

روڈ پر بچوں کو پہلے سے پیش کردہ تعلیم کے 

اعلی معیار کو مزید بہتر بنانا تھا۔ جمعہ 

کے دن ختم ہونے والے بچوں کا مطلب یہ ہوتا 

کہ جمعہ کی دوپہر کا استعمال اساتذہ کے 

ذریعہ اضافی تربیت انجام دینے اور پی پی اے 

ال کے حقدار فرائض کی تکمیل کے لئے استعم

ہوتا ، جس کے نتیجے میں کالس روم کا احاطہ 

کم ہوتا اور ہماری تدریسی ٹیم کو مزید 

مہارت حاصل ہوتی۔ اسکول کے ٹائم ٹیبل کو 

بجے( ایڈجسٹ  1.15سوموار سے جمعہ تک )سہ پہر 
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کیا جاتا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بچے 

 سیکھنے کے وقت سے محروم ہوجاتے۔

 

 نگہداشتے والدین ، اسٹینلے روڈ پر ہمار

 لئے ہمارے خیاالت کے عملے اور والوں رکھنے

 ملنے سے طرف کی ان نے ہم اور ، ہیں اہم بہت

 ہمیں ہے۔ کی تعریف ہمیشہ کی تعاون والے

 خیرمقدم کا جن ہیں ہوئے موصول جوابات متعدد

 گیا کیا پر طور کے حصے ایک کے مشاورت اس

نہیں۔  ایسا کچھ اور ہیں مثبت آرا کچھ ہے۔

پی ایچ ایم اے ٹی کے سی ای او ، ہیڈ ٹیچر 

اور تمام گورنرز نے ہماری مقامی برادری کے 

پیش کردہ تبصروں ، مشوروں اور خدشات کو 

پوری طرح پڑھ لیا ہے اور ان پر پوری طرح 

وبائی  19غور کیا ہے۔ ہم نے موجودہ کوویڈ 

امراض کے سلسلے میں اپنی تجویز کے وقت پر 

ہے ، اور اس تبدیلی سے اضافی  بھی غور کیا

پریشانی اور خلل ہمارے گھر والوں اور 

شاگردوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لئے ٹرسٹ ، 

گورنرز اور ہیڈٹیچر نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے 

کہ اس وقت چھوٹا اسکول ہفتہ کی تجویز کے 

 ساتھ آگے نہ بڑھیں۔
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 اور والوں رکھنے نگہداشتہم اپنے والدین ، 

کی برادری کو ان کی حمایت اور ان  اسکول

لوگوں کے لئے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں 

جنہوں نے خدشات کو بڑھانے اور اپنی مدد کی 

پیش کش کے لئے موزوں چینلز کا استعمال کیا 

 ہے۔

 

 اپکا خیر خواہ

 

  

 فلپ جانسن

 گورنرز کی کرسی

 

)مکمل گورننگ باڈی ، ڈیوڈ براؤن ورڈ اور پی 

 کی جانب سے دستخط شدہ(ایچ ایم اے ٹی 
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