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ਅਗਸਤ 2022
ਸਤਤਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ/ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ,

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੈੱਖ ਫੋਕਸ ਉੈੱਚੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੈੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੇਕਫੁੈੱਟ ਅੈੱਿਰ ਹੀਟਨ ਤਵਖੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਕ ਵਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਭਤਵੈੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਰੀਅਰਾਾਂ
ਲਈ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੈੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਤਜੈੱਥੇ ਡਰੈੈੱਸ ਕੋਡ ਮਹੈੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਾਂਗੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਕੋਲ ਿੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਸੀ ਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗੇ ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਤਦੈੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:

•
•

ਸਕੂਲ ਬਲੇ ਜ਼ਰ (ਲੋ ਗੋ ਸਮੇਤ) - ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਤਹਨਣ ਲਈ।

•
•
•

ਸਕਰਟਾਾਂ- ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਕਰਟਾਾਂ ਗੋਤਡਆਾਂ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਦੀਆਾਂ ਹੋਣੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

•

ਟਰਾਊਜ਼ਰ- ਸਾਦੇ ਕਾਲੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ। ਜੈਤਗੰਗਸ, ਜੀਨਸ, ਲੈ ਤਗੰਗਸ, ਫੁਟਲੈੈੱ ਸ ਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਜੌਤਗੰਗ ਬੌਟਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਵੈੱਚ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਦੀ ਸਫੈਦ ਸਕੂਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਬਲਾਊਜ਼ - ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਰੈੱਤਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਬਟਨ ਲੈੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਾਈ (ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ) - ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਤਹਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਵੈੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ
ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਤਹਲੇ ਤਦਨ ਵਾਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ (ਮੁਫ਼ਤ) ਟਾਈ ਤਦੈੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀ ਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਟਾਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਖੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਤਿਆਾਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਿੇਰੈਂਟਿੇ (ParentPay) ਸਾਈਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ
ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਤਵੈੱਚ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੂ ਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਦਲਵੀ ਾਂ ਟਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਜੁੱਤੇ- ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਿੂਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਟਰੇਨਰ, ਬੂਟ, ਿੰਿ ਜਾਾਂ ਕੈਨਵਸ ਜੁੈੱਤਤਆਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁੱਕਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵ਼ੈੁੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੰਨਾ 2 ਦੇਖ।ੋ

•

ਬ਼ੈਗ- ਸਾਰੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇੈੱਕ ਬੈਗ ਰੈੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਿਣੀਆਾਂ ਸਕੂਲੀ ਤਕਤਾਬਾਾਂ, ਿਲੈ ਨਰ ਅਤੇ ਉਿਕਰਨ
ਸੁਰੈੱਤਖਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਤਵੈੱਚ ਰੈੱਖ ਸਕਣ।

PE ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ BUH ਬਰਾਾਂਡ ਵਾਲੇ ਿੋਲੋ ਟੌਿ ਅਤੇ ਕਾਲੇ PE ਜੌਤਗੰਗ ਬੌਟਮ (ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ BUH ਵਾਲੇ ) ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋ ਗੋ
ਵਾਲੀ ਸਾਦਾ ਕਾਲੀ ਬੌਟਮ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਧਾਰਤਮਕ ਜਾਾਂ ਸੈੱਤਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ PE ਿੋਲੋ ਟੌਿ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕਾਲੀ
ਸਤਕਨ ਜਾਾਂ ਲੰ ਬੀ ਆਸਤੀਨ ਵਾਲੀ ਸਾਦੀ ਕਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਿਤਹਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ PE ਹੂਡੀ ਨੂੰ ਇੈੱਕ ਤਵਕਲਿ ਵਜੋਂ ਖਰੀਤਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PE ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਿਤਹਤਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਾਂਤਕ, ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਤਵੈੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੂਡੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿਤਹਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਤਹੈੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਤਦੈੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਮਾਤਿਆਾਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਤਦੰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਬੈੱਚਾ/ਵਾਰਡ ਉੈੱਿਰ ਦੀ ਕੋਟ ਿਤਹਨਕੇ ਆਵੇ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਮਹੀਤਨਆਾਂ ਤਵੈੱਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਤਵੈੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੈੱਚਾ/ਵਾਰਡ ਤਸੈੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਦਨ ਦੀ ਿਰਤਕਤਰਆਵਾਾਂ ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਾਰੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ
ਨਾਲ ਤਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਜਸ ਤਵੈੱਚ ਘੈੱਟੋ-ਘੈੱਟ ਇਹ ਇੈੱਕ ਕਾਲਾ ਜਾਾਂ ਨੀਲਾ ਿੈਨ
ੈੱ , ਇੈੱਕ ਿੈਨਤਸਲ, ਇਰੇਜ਼ਰ (ਰਬੜ) ਅਤੇ ਫੁੈੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਤਜਸ
ਤਦਨ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਦਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਮੰਟਾਾਂ ਤੈੱਕ ਰੋਤਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਤਿਆਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਆਈਟਮ ਨਾਲ
ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਦੀ ਮੁਹੈੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਤਮਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
mal@beckfootupperheaton.org 'ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਤਹੈੱਸੇ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਵਰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੰ
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੁੱਕ, ਸਕੂਲ ਤਵੈੱਚ ਸਕਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨਵੀ ਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਰੈੱਖਾਾਂਗੇ, ਤਜਸ ਤਵੈੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬਲੇ ਜ਼ਰ £3 ਤਵੈੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਸਤੰਬਰ
ਤਵੈੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੈੱਚ/ੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗੇ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ,
Graeme Wrightson )ਗਰੇਅਮ ਰਾਈਟਸਨ(

Dawn Morgan-Davis )ਡੋਨ ਮੋਰਗਨ-ਡੇਤਵਸ(

Melissa Horsfall )ਮੇਤਲਸਾ ਹੋਰਸਫਾਲ(

ਮੁੈੱਖ ਅਤਧਆਿਕ

ਤਡਿਟੀ ਮੁੈੱਖ ਅਤਧਆਿਕ

ਵਰਦੀ ਅਨੁ ਿਾਲਣ ਆਗੂ

CEO: Shirley Watson )ਸ਼ੇਰਲੀ ਵੋਟਸਨ(

ਚੇਅਰ ਔਫ਼ ਅਕ਼ੈਡਮੀ ਟਰੁੱਸਟੀਜ਼: John Winkley )ਜੌਨ ਤਵੰਕਲੇ (

ਮੁੱਖ ਅਕਿਆਪਕ: Graeme Wrightson )ਗਰੇਅਮ ਰਾਈਟਸਨ (

ਮਾਣ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ #ecobeckfoottrust ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ

