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محترم والدین/نگہداشت کنندگان،
اعلی توقعات اور مستقل مزاجی ہماری توجہ کا بنیادی مرکز ہیں ،ب ہے جس میں
جیسے جیسے ہم اپنے نئے تعلیمی سال کے قریب ہو رہے ہیں،
ٰ
ہمارا اسکول یونیفارم بھی شامل ہے۔ بیک فٹ اپر ہیٹن ( )Beckfoot Upper Heatonمیں ہم سمجھتے ہیں کہ یونیفارم ہمارے احساس سے تعلق
رکھنے ،مساوات قائم کرنے اور طلبہ کو مستقبل کے کام اور کیریئر کے لیے تیار کرنے میں اہمیت کا حامل ہے جہاں ڈریس کوڈز ضروری ہیں۔
ستمبر سے ہمیں توقع ہے کہ تمام طلبہ کے پاس مکمل اور درست اسکول یونیفارم ہو گا۔ جیسا کہ ہم تعلیمی سال کے آغاز کے منتظر ہیں ،ہم آپ کو
اپنے یونیفارم توقعات کے بارے میں یاد دالنا چاہیں گے جو درج ذیل ہیں:
•
•
•
•
•

•
•

اسکول بلیزر (لوگو کے ساتھ)  -ہر وقت پہننا۔
پتلون -سادہ سیاہ پتلون۔ جیگنگس ،جینز ،ساق پوش ،فوٹ لیس چست اور جاگنگ بوٹمز قابل قبول نہیں ہیں اور اسے اسکول میں پہننے
کی اجازت نہیں ہوگی۔
اسکرٹس -تمام اسکرٹس کا گھٹنوں تک لمبا ہونا ضروری ہے۔
سادہ سفید اسکول شرٹ یا بالؤز  -انہیں ہر وقت دبا ہونا چاہیے اور کالر کو بٹن لگانا چاہیے۔
اسکول ٹائی (اب ہر سال کے گروپ کے لیے مخصوص رنگ)  -ہر وقت باندھنی ہوگی اور اسے روزانہ اسکول میں اور اسکول جاتے اور
آتے وقت کسی بھی وجہ سے نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر طالب علم کو پہلے دن اسکول واپس آنے پر ٹائی دی جائے گی (مفت)۔ اگر
تحفہ کی شکل میں دی گئی یہ نئی ٹائی گم ہو جاتی ہے یا غلط جگہ رکھ دی جاتی ہے تو والدین/نگہداشت کنندگان کو ہمارے اسکول کی
 ParentPayسائٹ کے ذریعے یا بریڈ فورڈ میں نتاشا کی یونیفارم شاپ پر متبادل کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔
سیاہ جوتے -سادہ اور مکمل سیاہ ہونے چاہئے ٹرینرز ،بوٹ ،پمپ یا کینوس جوتے کی اجازت نہیں ہے۔
جوتے کی قابل قبول اقسام کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ اور اس خط کا صفحہ  2دیکھیں۔
بیگ -تمام طلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ ایک بیگ لے کر جائیں تاکہ وہ اپنی اسکول کی کتابیں ،پالنر اور سامان محفوظ اور
اچھی حالت میں رکھ سکیں۔

 PEطلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ  BUHبرانڈڈ پولو ٹاپ اور سیاہ  PEجاگنگ باٹمز پہنے ہوں گے (مثالی طور پر  BUHوالے ہوں گے) ،لیکن
کسی اور لوگو واال سادہ سیاہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب موسم سرد ہو اور کسی مذہبی یا ثقافتی وجوہات کی بنیاد پر ،سیاہ سکنز یا لمبی بازو والی سادہ
سیاہ ٹی شرٹ اسکول کی  PEپولو ٹاپ کے نیچے پہنی جا سکتی ہے۔ اسکول کی  PEہوڈی کو ایک اختیار کے طور پر خریدا جا سکتا ہے اور اسے
 PEوقت کے دوران پہنا جا سکتا ہے؛ تاہم ،اسکول میں کسی بھی وقت کوئی دوسری ہوڈی پہننے کی اجازت نہیں ہو گی۔ وہ ہمارے یونیفارم کا حصہ
نہیں ہیں اس لیے ان کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم والدین/نگہداشت کنندگان کو یہ یقینی بنانے کا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کا بچہ/نابالغ بیرونی کوٹ پہن کر
آئے خاص طور پر جب موسم سرما کے مہینوں میں سردی ہو۔
آخر میں ،اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا بچہ/نابالغ سیکھنے کے لیے تیار ہے تو اس کے اگلے دن ،تمام طلبا کو لوازمات کے ساتھ تیار
ہوکر آنا چاہیے۔ کم از کم ایک سیاہ یا نیلے رنگ کا قلم ،ایک پنسل ،ربڑ اور رولر ہونا چاہیے۔ ستمبر سے ،جہاں شاگردوں کی طرف سے یہ توقعات
پوری نہیں ہوتی ہیں ،اسی دن اسکول کے بعد  30منٹ کی نظر بندی جاری کی جائے گی اور والدین سے کہا جائے گا کہ وہ صحیح یونیفارم کے ساتھ
اسکول آئیں۔
اگر آپ کو صحیح یونیفارم فراہم کرنے میں کسی مدد کی ضرورت ہو تو ،براہ کرم اگلے تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے
 mal@beckfootupperheaton.orgپر اسکول سے رابطہ کریں۔ ہم  3£میں اسکول یونیفارم کی تقریبا ً نئی فروخت بھی کریں گے ،بشمول
اسکول کے بلیزر کے ،اور اسکول میں پیر  22اگست کو صبح  10بجے سے دوپہر  12بجے تک آپ کی یونیفارم کی ضروریات کو ایک مختصر
قیمت میں پورا کریں گے۔ ہم ستمبر میں آپ کے بچے/نابالغ کا استقبال کرنے کے منتظر ہیں اور آپ کے مسلسل تعاون کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا
کرنا چاہیں گے۔
آپ کی مخلص،

( Graeme Wrightsonگریم رائٹسن)
ہیڈ ٹیچر
( :CEOچیف ایگزیکٹو آفیسر( Shirley Watson ):شرلی واٹسن)

( Dawn Morgan-Davisڈان مورگن ڈیوس)
ڈپٹی ہیڈ ٹیچر
اکیڈمی کے ٹرسٹیز کی سربراہی( John Winkley :جان ونکلی)

فخر کے ساتھ ری سائیکل شدہ کاغذ استعمال کر رہے ہیں
#ecobeckfoottrust

( Melissa Horsfallمیلیسا ہارسفال)
یونیفارم تعمیل کی رہنما
ہیڈ ٹیچر( Graeme Wrightson :گریم رائٹسن)

