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ی  ہرست کی یونیفارم ہمار ب پر ویب ف ہے۔دستیا

لیٹرنیوز وار ہفتہ 

ت  ت 23-2022 —تاریخیں کی مد ہیں ۔تاریخیں کی مد

والے،کرنے بھال دیکھ والدین / پیارے 

پرنسپل

پر theforestacademy@انسٹاگرام 

ش،مسٹر  میکنٹو
ب، آدا

ب  لئے.کے سال اگلے یہاں دستیا

ثقافتی االقوامی بین اپنے کو منگل اگلے ہم 
کے کمیونٹی کی اسکول میں پروگرام 

ہیں ۔منتظر کے استقبال 

االقوامی بین کی کمیونٹی  TFAکرم براہ 
س، اسٹالز، لیے کے منانے کو ثقافت  ایونٹ

س مقابلوں،  لیے کے سرگرمیوں اور پرفارمن
ہوں۔شامل ساتھ ہمارے 

گرمیوں کنندہ فراہم یونیفارم ہمارا  -دکان کی یونیفارم 
سائٹ پر وقت تاریخوں/ذیل درج دوران کے چھٹیوں کی 
ہوگا:موجود پر 

جلد ہم اور  —گیا کیا پیچھا سے سپالئر بھی کسی 
گے!کریں تجویز کی خریدنے جلد از 

 -3-11اگست 

ی والی بیج بغیر بھی کوئی  ہے۔سکتی ہو  purورد

3

میڈیا

 -3-11اگست  26

پ سے خبروں کی  TFAپر سوشل  رہیںڈیٹ ٹو ا

 -3-11اگست  18

س  پر theforestacademy@بک فی
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لیٹرنیوز وار ہفتہ 

ت کہ اتنا  -لیے کے اسکول  کام ساتھ کے ان میں مستقبل ہم اور ہے دیکھا آکر لیے کے ملنے ہمیں میں اسکول پر طور رضاکارانہ نے تنظیموں سی بہ
ہیں۔منتظر کے کرنے 

 Generationہوئی ، خوشی ہوئے کرتے استقبال کا  McKenna Gavinہمیں 

Every Reach  اپنے ہفتے اس سے طرف کیY7-10  س ت سے اسٹوڈنٹ کے کرنے با

ہیں اور بنانے بااختیار کو نوجوانوں لیے،  ہوئے۔کرتے مرکوز توجہ پر رکھنے محفوظ ان

لندن میں ہال گلڈ لندن نے سابقہ ویں  ،TFA 2022 6جون  27
کیا۔دورہ کا فیسٹیول کیریئر 

پ  ہیں:سکتے پڑھ مزید میں بارے کے کام کے ان یہاں آ

FGM  ی  —اسمبلیاں ہیں۔رہی ہفتے اس اسمبلیاں ہمار

پ  میںبارے کے اور ہیں، سکتے پڑھ یہاں مزید میں بارے کے کام کے  Hiboآ

reacheverygeneration.co.uk

ہوں  راستوں کے ترقی ممکنہ کے کیریئر عالوہ کے یونیورسٹی نے ان
ت شاندار ایک میں بارے کے  ہوں کی حاصل بصیر ہیں نے جن ان

کی ان کر دکھا حصہ سا چھوٹا ایک کا دنیا باہر سے تعلیم 
ت  دیا۔بڑھا پر طور واضح کو خواہشا

Wardere، Hibo  اور مصنف اورFGM  ہے۔لیا نے پیگنر کیم

ب حالیہ کی اس  یہاں۔کتا

تھے۔سفیر یقین ناقابل طلباء ہمارے 

TFA  میںفیئر کیرئیر لندن
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ت  س ریڈنگ یہاں طلباء تمام ہے! رہی ال رنگ محن ہیں۔سکتے ہو ان الگ میں پل

لیٹرنیوز وار ہفتہ 

س ڈسٹرکٹ  س  8اور  7سال ہمارے  —کامیابیکی ایتھلیٹک ہفتے پچھلے طلباء  10اور  Y9ہمارے بعد، کے کارکردگی یقین ناقابل کی اسٹوڈنٹ
س ڈسٹرکٹ  ب بہت میں ایتھلیٹک رہے۔کامیا

ٹ  EALہمارے  پ سپور محترمہ جو  —ہو مبارک کو گرو

ناقابل میں سکلز لینگویج انگلش اپنی ساتھ کے ملک 

 Village' 'Learningکو  — TFAہیں رہے کر ترقی یقین 

رہے جا لے اوپر سے سب میں بورڈز لیڈر االقوامی بین پر 

ہیں۔رہے بڑھا کو روانی اپنی واقعی اور ہیں 

س ضلع کے  — TFAہو مبارک کو والوں لینے حصہ تمام  ب میں ایتھلیٹک نتائج۔بہترین کے تک ا

ٹ سلور، کلیو میں جمپ ہائی کانسی، میں جیولن نے ساجدہ  —مبارکباد خصوصی کو والوں جیتنے تمغے  4ہمارے  اور برانز جوشوا میں پٹ شا
گولڈ۔میں جیولن نے ایلفی 
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