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 محترم والدین/نگہداشت

  
اس خط کے بعد اسکول کے ہفتے کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے بارے میں گزشتہ ہفتے والدین اور دیکھ بھال کے بعد ، 

ر اور اعتماد کے طور پر ، ہم آپ کو یقین دالتے ہیں کہ جمعہ پر اسکول کے گھنٹوں کو کم کرنے کے لئے تجاویز کے گورن
 .بارے میں ایک بامعنی مشورہ ہو جائے گا

  
کے سی ای او کے ساتھ ایک تفصیلی بحث میں حصہ لیا ہے اور مطمئن  PHMAT اسٹینلے روڈ میں مکمل گورننگ باڈی نے

دین کے خدشات کو مکمل طور پر اس مشاورت میں غور کیا جائے گاہیں کہ وال . 
  

ہم ہمیشہ ایسے طریقوں کو دیکھ رہے ہیں جن میں ہم تعلیمی تجربات کو بہتر بنا سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو اسٹینلے روڈ 
معیار سب سے پہلے  ہے.پرائمری میں حاصل کرتے ہیں ، اور یہ حالیہ تجویز اس مقصد کے ارد گرد توجہ مرکوز کر رہی 

تعلیم اور مزید اعلی معیار کی تربیت اور حمایت حاصل کرنے کے لئے ہمارے اساتذہ کو چالو کرنے میں ہمارے بچوں کے 
 .لئے نتائج کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی

  
خیاالت ہمارے لئے اہم  آپ کے آپ کے ان لوگوں کے لیے تیرا شکر ہو جنہوں نے پہلے ہی تجاویز اور آراء فراہم کی ہیں ۔

کسی بھی مشورہ کا مقصد آپ کے  ہیں اور کسی بھی خدشات یا تجاویز کو آگے بڑھنے میں بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا.
اسکول کے  خیاالت کو حاصل کرنے اور ان کو مکمل طور پر فیصلہ سازی کے عمل کے حصے کے طور پر غور کرنا ہے.

تاہم ، ہم شائستگی سے درخواست  ں ہے جسے ہم اسکول پر مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.ہفتے میں تبدیلی ایک تبدیلی نہی
کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے والے کسی بھی خیاالت کو ایسے انداز میں کیا جاتا ہے جو ہمارے اسکول کی اقدار کی عکاسی 

 کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کے لئے مثبت نتائج میں مدد کرتے ہیں ۔
  

ت کی تعریف کرتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے والدین کو باہر بھیجے جانے والے خط نے آپ کے لئے تشویش اور فکر کا ہم اس با
تاہم ، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ  سبب بنا دیا ہے ، اور ہم آپ کو یقین دالتے ہیں کہ یہ اسکول یا اعتماد کا ارادہ نہیں تھا.

ی منصوبہ بندی اور تیاری کے کام پر اعتماد اسکولوں میں عام ہے ، اور یہ ان اساتذہ کے لئے ابتدائی طور پر بند ہونے وال
اسکولوں کے ساتھ اسٹینلے روڈ لے آئے گا اور اسکول بھر میں معیار کو بڑھانے کے لئے اساتذہ کو سپورٹ اور تربیت تک 

 .رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے
  

ہم والدین کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ کریں گے جو ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کر سکتے ہیں کہ ان 
تجاویز کو آگے بڑھنے کے لۓ ہم منتقلی کو ممکنہ طور پر ہموار کریں گے اور جمعہ کے دوپہر پر آپ کے بچے کی دیکھ 

لچکدار ہو جائے گا بھال فراہم کرنے میں کر سکتے ہیں کے طور پر . 
  

29th  ستمبر کو گورننگ باڈی کے اجالس سے مندرجہ ذیل, ہم والدین کے ساتھ رابطے میں حاصل کرنے کے لئے
 .درخواست کرے گا, یا اسکول براہ راست, ہم کسی بھی خدشات کے بارے میں جاننے کے لئے

  
Info@perryhallmat.co.uk  میں اسکول کے حاکموں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جہاں تمام جوابات براہ راست ان کے

اکتوبر کو پھر اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لئے دوبارہ مالقات کریں گے ، اور  8گورنر  ساتھ اشتراک کیا جائے گا.
 .مشاورت کی مدت بند ہونے سے پہلے اضافی مالقاتیں ہوں گے

  
  

ہمارا ارادہ اگلے جمعہ کی طرف سے تمام والدین کو ایک خط بھیجنے کے لئے ہے کسی بھی اکثر پوچھے جانے والے 
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سواالت جو امید ہے کہ آپ کے دماغ کو آسانی سے ڈال دیا جائے گا, تاہم ہم ان تجاویز کی کسی اور تمام جانچ پڑتال کا خیر 
کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اعادہ کرنا چاہتے ہیں مقدم کرتے ہیں اور مشاورت کی مدت ختم ہونے تک . 

  
 .آپ کی مدد کے لئے ہمیشہ کے طور پر آپ کا شکریہ

  
 آپ کی مخلص

  
  

 فلپ جانسن
 گورنر کا چیئر

  
 گورننگ باڈی

         انجلی فاؤلر 
         لوئیس گریففس 

         لیزا بروٹن 
         Rija 

         یمہراس الخ  
  

 ڈیوڈ بروونسوورد-ہیڈ ٹیچر
چیف ایگزیکٹو آفیسر –امارجاٹ چیمہ اوبا   
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