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8th June 2020
Dear Parent/Carers,
RE: School Update for Nursery, Reception, Year 1 and Year 6 Parents intending on sending
their child back to school on Monday 8th June.
We received notice from Tameside and Public Health England on Friday 5th June stating that:
‘Information released at 2pm on Friday 5th June estimates the R value is now above the
critical value of 1 for the North West, at 1.01.’ We strongly advise all schools and childcare
settings delay wider opening until at least 22nd June for us to be more assured that the rate
of infection is reducing and R is firmly below 1.’
Therefore, school will not be opening to any children from Nursery, Reception, Year 1 and
Year 6 on Monday 8th June. We will still remain open for Keyworkers and Vulnerable pupils
and the arrangements for this remain as we have already communicated.
I apologise for the late notice. School only received this information at 3pm on Friday 5 th
June. I phoned parents as soon as I could on Friday to tell you about this.
We will be in touch with more information about wider opening once we are informed it is
safe to do so. We are hoping this will be Monday 22nd June but we will be in touch to let you
know for definite once we hear more information.
Thank you for your continued support.
Miss Pizuti
Principal
8 2020 جون
 نگہداشت/  محترم والدین،
RE:  مارچ کو والدین اپنے بچے کو8  کے لئے اسکول کی تازہ کاری پیر6  اور سال1  سال،  استقبالیہ، نرسری
اسکول واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

:ہمیں جمعہ  5جون کو ٹیمزائڈ اور پبلک ہیلتھ انگلینڈ سے نوٹس موصول ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ
کی قیمت اب شمال مغرب  Rجمعہ  5جون کو دوپہر  2بجے جاری ہونے والی معلومات میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ'
کے لئے  1کی اہم قیمت  1،01کی سطح سے اوپر ہے۔' زیادہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انفیکشن کی شرح کم ہو
' مضبوطی سے  1سے نیچے ہے۔  Rرہی ہے اور
لہذا  ،پیر  8جون کو نرسری  ،استقبالیہ  ،سال  1اور سال  6سے کسی بھی اسکول کے لئے اسکول نہیں کھل جائے
گا۔ ہم ابھی بھی کلی ورکرز اور کمزور شاگردوں کے لئے کھلے رہیں گے اور اس کے انتظامات ابھی باقی ہیں جیسا
کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔
دیر سے اطالع پر معذرت خواہ ہوں۔ اسکول کو یہ اطالع جمعہ  5جون کو شام  3بجے ہی ملی۔ اس کے بارے میں
بتانے کے لئے میں نے جمعہ کے روز والدین کو فون کیا۔
ایک بار جب ہمیں مطلع کیا گیا کہ ایسا کرنا محفوظ ہے تو ہم وسیع تر افتتاح کے بارے میں مزید معلومات کے ساتھ
رابطے میں رہیں گے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ پیر  22جون پیر کو ہوگا لیکن ہم مزید رابطے سننے کے بعد آپ کو
یقینی طور پر آگاہ کرنے کے لئے رابطہ کریں گے۔
.آپ کی مسلسل حمایت کے لئے آپ کا شکریہ
مس پیزوتی
پرنسپل

