 ARKٹنڈل پرائمری اکیڈمی (ARK TINDAL PRIMARY
)ACADEMY
بر یک فاسٹ کلب
 ARKٹنڈل پرائمری اکیڈمی ایک مفت بر یک فاسٹ ) (Free Breakfast Clubکلب چال رہا ہے جو روزانہ صبح  8بجے تا
 8.40بجے اسکول کے ہال میں ہوگا۔ بر یک فاسٹ کلب میں شامل ہونے کے خواہشمند بچوں کو کرومر روڈ پو پلز انٹرنس
) (Cromer Rd Pupil’s Entranceپر صبح  8amبجے تا  8:10بجے کے بیچ پہنچ جانا چاہیے۔ اس وقت کے بعد پہنچنے
والے بچوں کو بر یک فاسٹ کلب میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی بچے کو صبح  8بجے سے پہلے اسکول نہیں بھیجا جانا چاہیے
کیونکہ اس وقت سے پہلے ان کی نگرانی کرنے کے لیے عملہ کا کوئی ممبر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ سال  2 – 6میں ہے تو پھر انہیں
اپنا ناشتہ کرلینے کے بعد پلے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔
میں اس موقع پر آپ کو یاد دالنا چاہوں گی کہ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے اور تحقیق سے پتہ چال ہے کہ ناشتہ کرلینے والے
بچے کالس روم میں ز یادہ چست رہتے ہیں۔
ُ
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بر یک فاسٹ کلب میں شامل ہو تو ،براہ کرم ذیل کی جوابی پرچی پر کرکے بتائیں کہ آپ کن دنوں کو
اپنے بچے کو بھیجنا چاہیں گے۔
آپ کی معتمد

مسز آر گیراٹ )[Mrs R. Garratt
ہیڈ ٹیچر
----------------------------------------------------------------------------------------------جوابی پرچی
بچے/بچی کا نام ____________________________________ :کالس______________:
میں ہفتہ وار لحاظ سے اپنے بچے/بچی کو بر یک فاسٹ کلب میں شامل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اگر میرا
بچہ/بچی سال  2-6میں ہے تو انہیں اپنا ناشتہ کرلینے کے بعد کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ میں بھیج دیا جائے گا۔
میں یہ بھی یقینی بناؤں گا/گی کہ میرا بچہ/بچی صبح  8بجے سے پہلے اسکول نہ پہنچے کیونکہ وہاں ان کی نگرانی کرنے کے لیے
کوئی نہیں ہوگا۔
میں چاہوں گا/گی کہ میرا بچہ درج ذیل دنوں میں حاضر ہوا کرے (براہ کرم نشان لگائیں):
جمعرات
بدھ
منگل
پیر
روزانہ

جمعہ

میرا بچہ/بچی پر یشان ہے( ________________________________________ :براہ کرم بیان کر یں)
والدین/نگراں کا نام_____________________________________________________:
دستخط کردہ _______________________________ :تار یخ_____________________:

