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کے اختیارات کا عمل  9سال   
 

والدین/کیئرر  9پیارے سال  ، 
 
 منصوبہ بندی اس عمل کے حوالے سے اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہے جس کے ذریعے طلباء فیصلہ کرتے ہیں کہ جب وہ 

میں داخل ہوں گے تو وہ کن مضامین کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔  10میں سال  2023تمبر س  
 

کے بارے میں مزید معلومات بھی ہیں اس کتابچے میں اہم تاریخیں ہیں جو اختیارات کے عمل کو تشکیل دیتی ہیں۔ اس نصاب  
 جن تک طلباء کو ستمبر میں رسائی حاصل ہوگی۔
 
 بیچ ووڈ اسکول کا پختہ یقین ہے کہ تعلیم 'ایک سائز سب کے لیے فٹ بیٹھتا ہے' نظام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام طلباء

لیے تعلیمی، تخلیقی، عملی اور سماجی مہارتوں کا   تیز رفتار دنیا میں زندگی کے لیے تیار کرنے کے کو اکیسویں صدی کی   
 امتزاج دینے کے لیے ایک وسیع اور متوازن نصاب کی ضرورت ہے۔ 
 
 آپ کے بچے )بچوں( کے لیے دستیاب راستوں کی واضح وضاحت کے لیے براِہ کرم اگلے صفحہ پر دیا گیا خاکہ دیکھیں۔

کہ ہر طالب علم اپنے آپشن کے انتخاب پر عمل کرنے کے قابل ہو۔ تاہمہم اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کریں گے   
ر بات کرنے کے لیے بعض صورتوں میں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کے بچے )بچے( متاثر ہوتے ہیں تو ہم اس پ   

 آپ سے رابطہ کریں گے۔ 
 

مضمون کے اساتذہ سے آمنے سامنے بات کر  والدین کی شام ہے۔ والدین 9مارچ کو ہمارے پاس ہمارے سال  23جمعرات   
کے مضامین میں کس طرح ترقی کر رہے ہیں لیکن پیشکش 9سکیں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ طالب علم اپنے سال   

کے مضامین کے بارے میں بھی سواالت پوچھ سکیں گے۔ ایسے مضامین کے لیے سبجیکٹ لیڈرز جن کا فی  10پر سال   
مطالعہ نہیں کیا گیا ہےمیں  9الحال سال   بھی دستیاب )i-Media مثالً بزنس، میڈیا اسٹڈیز، ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر اور تخلیقی( 

 ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے جس کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا ہے۔
 

شنز کی آخری تاریخ تک طلباءکو آپ  2023مارچ  31والدین کی شام کے بعد، ہم آپ سے منسلک فارم کو پُر کرنے اور جمعہ   
 کی خدمات کو واپس کرنے کے لیے کہیں گے۔ 
 

کی ڈائریکٹر آف اسٹڈیز، مس واٹسن سے 9اگر آپ کے کوئی سواالت یا خدشات ہیں، تو براہ کرم ہماری سال   
s.watson@beechwood.slough.sch.uk پر رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، یا ہمارے 
enquiries@beechwood.slough.sch.uk ایڈریس پر ای میل کریں۔ 

 

 

 آپ کا وفا۔۔۔ 
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