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30 ਫਰਬਰੀ ਸਤੰਬਰ 2020 
  
ਪਿਆਰ ੇਮਾਿ ੇ/ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ 
  
ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਟਰਸੱਟ ਸਕੂਲ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ changing ਾਾਾ ਚੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆ  ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਪਲਆ  ਨੰੂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਭੇਜੇ ਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਅਸੀ   ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ  ਪਕ ਸੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾ  ਘਟਾਉਣ ਦੀਆ  ਤਜਵੀਜਾ  ਬਾਰ ੇਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰ ੇਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। 
  
ਸਟੈਨਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਿੂਰੀ ਿਰਬੰਧਕ ਸਭਾ' ਚ ਪਹੱਸਾ ਪਲਆ ਹੈ , ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ PHMAT ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਸੰਤੁਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਪਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਚੰਤਾ ਿੂਰੀ ਨੰੂ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ ਪਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਦੌਰਾਨ . 
  
ਅਸੀ   ਹਮੇਸਾ  ਉਹਨਾ  ਤਰੀਪਕਆ  ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾ  ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਅਸੀ   ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਪਦਅਕ ਤਜਰਪਬਆ  ਪਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ  

ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੈਨਲੇ ਰੋਡ ਿਰਾਇਮਰੀ ਪਵਖੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤ ੇਇਹ ਤਾਜਾ ਿਰਸਤਾਵ ਇਸ ਉਦੇਸ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਕੇਂਦਰਤ 

ਹੈ . ਸ uality ਿਪਹਲੇ ਪਸੱਪਖਆ ਅਤ ੇਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਚੱ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ 

ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਵੱਚ ਹਵੋੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਵਚੱ ਸੁਧਾਰ. 
  
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵੱਚੋਂ ਉਨਾ੍  ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪਜਨ੍ਾ  ਨੇ ਿਪਹਲਾ  ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਹਨ . ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਨਜਰੀਆ 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਤੱਵਿੂਰਣ ਹ ੈਅਤ ੇਪਜਹੜੀਆ  ਵੀ ਪਚੰਤਾਵਾ  ਜਾ  ਸੁਝਾਅ ਅੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ 

ਜਾਣਗ ੇ. ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ ਆਿਣ ੇਪਵਚਾਰਾ  ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾ  ਨੰੂ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ 

ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ  ਪਵਚਾਰਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾ  ਨੰੂ ਪਵਚਾਰਨਾ ਹ ੈ. ਸਕੂਲ ਹਫ਼ਤ ੇਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ   ਹੈ ਪਜਸਦਾ ਅਸੀ   ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਥੋਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ  . ਸਾਨੰੂ ਹਵੋੇਗਾ ਿਰ ਪਨਮਰਤਾ ਸਪਹਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸੇ ਵੀ 

ਪਵਚਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਾ ਪਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਨ ਪਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਿਰਗਟ ਪਵਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੱੁਲ ਅਤ ੇਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ. 
  
ਅਸੀ   ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ  ਪਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਮਾਪਿਆ  ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਚੰਤਾ ਅਤ ੇਪਚੰਤਾ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਸੀ   ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਪਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾ  ਪਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾ  ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ   

ਸੀ. ਹਾਲਾ ਪਕ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਅਪਧਆਿਕਾ  ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਤਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾ  ਪਵੱਚ ਆਮ ਹੈ , ਅਤ ੇਇਹ ਸਟਨੈਲੇ ਰੋਡ ਨੰੂ ਇਹਨਾ  ਸਕੂਲਾ  ਦੇ ਨਾਲ 

ਜੋੜ ਕੇ ਪਲਆਏਗਾ ਅਤ ੇਅਪਧਆਿਕਾ  ਨੰੂ ਿੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਦੇਵਗੇਾ. ਸਕੂਲ ਭਰ ਪਵਚ ਪਮਆਰ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ. 
  
ਅਸੀ   ਮਾਪਿਆ  ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ  ਪਕ ਅਸੀ   ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਗ ੇਇਹ ਸੁਪਨਸਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਜੇ ਇਹ 

ਿਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾ  ਅਸੀ   ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਪਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਸੌਖਾ ਬਣਾਵਾ ਗ ੇਅਤ ੇਪਜੰਨੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾ  ਪਜੰਨੇ 

ਅਸੀ   ਸੱੁਕਰਵਾਰ ਦਿੁਪਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਵਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ . ਇਸਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ.ੈ  
  
29 'ਤ ੇਿਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ' ਤ ੇਬਾਅਦ ਫਰਬਰੀ ਸਤਬੰਰ, ਸਾਨੰੂ ਮਾਿ ੇਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਪਵੱਚ 

ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪਸੱਧ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਚੰਤਾ ਦਾ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੰੂ. 
  
ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਰਾ  ਨੰੂ info@perryhallmat.co.uk 'ਤ ੇਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਜਥੇ ਸਾਰ ੇਿਰਪਤਪਕਰਆ ਪਸੱਧ ੇਉਨਾ੍  
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ਨਾਲ ਸਾ ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ ਰਾਜਿਾਲ 8 'ਤ ੇਮੁੜ ਮੀਪਟੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰਬਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 

ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਥੇੱ ਵਾਧ ੂਹ ੋਜਾਵੇਗਾ ਮਸਵਰ ੇਦੀ ਅਵਧੀ ਬੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਪਟੰਗ. 
  
  
ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਾਹਰ ਇਕੱ ਪਚੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰ ੇਮਾਿੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ , ਿਰ ਸਾਨੰੂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਰ ੇ

ਿਰਸਤਾਵ ਦੀ ਿੜਤਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹ ੈਅਤ ੇਪਕਹਾ ਪਕ ਕਈੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈੋ ਵੀ ਅਕਸਰ 

ਿੁੱਛੇ ਪਜਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ 'ਤੇ ਆਿਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਸੱੁਕਰਵਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਪਮਆਦ ਖਤਮ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ.  
  
ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਮੇਸਾ  ਧਨੰਵਾਦ. 
  
ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਲੋ 
  

 
  
ਫਫਲ ਫਲਪ ਜਾਨਸਨ 
ਗਵਰਨਰਾਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 
  
ਪਰਬੰਧਕ ਸਭਾ 

 ਅੰਜਲੀ ਫਾlerਲਰ 
 ਲੂਪਯਸ ਗਪਰਪਫਥਜ 
 ਲੀਜਾ ਬਰਦਰਟਨ 
 ਪਰਜਾ ਇਨਾਮ 
 ਰੱਸਮਾ ਰਪਹਮਾਨ 

  
ਡੇਪਵਡ ਬਰਾsਨਸਵਰਡ - ਹੈਡਟੀਚਰ 
ਅਮਰਜੀਤ ਚੀਮਾ ਓ ਬੀ ਈ - ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਪਧਕਾਰੀ 
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