
 ہفتہ وار نیوز لیٹ  

جوالئ   8جمعہ   

 پیارے والدین / دیکھ بھال کرنے واےل،

TFA  میں ہمارا ایک شاندار ہفتہ گزرا، جس یک خاص بات یہ
۔  ہے کہ ہمارا پہال ہفتہ ہے

ے االقوایم ثقافتی دن'۔‘  بیں

اس دن ےک لیں بہت سارے والدین اور اسکول کمیونت  
ے کا استقبال کرنا بہت اچھا تھا۔  ےک اراکیں

تمام سٹاف اور طلباء کا شکریہ جنہوں نے اس کو  
 کامیاب بنانے ےک لیں بہت محنت یک۔

 آداب،

Mr Mackintosh, 

 پرنسپل

 

کمیونٹی اور اس سے باہر موجود  TFAہم نے 
تنوع کو منانے کے لیے بین االقوامی یوم 
ثقافت کا اہتمام کیا۔ ہم نے اپنی کمیونٹی 
میں شمولیت اور باہمی احترام کے ماحول کو 
فروغ دیتے ہوئے دنیا کی ثقافتی اور بھرپوری 
کا جشن منا کر دنیا کے بارے میں اپنی 
سماجی بیداری اور تفہیم کو گہرا کرنے کی 
 کوشش کی۔

ہمارے کمیونٹی ایونٹ نے ہمارے والدین اور 
یہ ایک  -مقامی خاندانوں کا خیرمقدم کیا 

متحرک، تفریحی اور تفریحی پروگرام تھا جس 
میں جھنڈے کی سجاوٹ، مہندی اور چہرے 
کی پینٹنگ، آرٹ کی نمائش، میوزیکل 
شوکیس اور گیمز اور کوئز شامل تھے۔ کیک 
پر آئسنگ بین االقوامی بیک آف تھی اور ججز 
اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے 
شاگردوں نے جس صالحیت کا مظاہرہ کیا وہ 
 ناقابل یقین تھا۔

. 

- Urdu  



ہمارے شاندار طالب علم —پرائمری سپورٹس ڈے
مددگاروں کا شکریہ جنہوں نے اس ہفیی ےک اوائل میں 

ے پرائمری سپورٹس ڈے میں مدد یک   —جان برامسی 
ین سفٹں  TFAانہوں نے ایک شاندار کام کیا اور 

ےک بہٹی
 تھے۔

TFA Pride—our students had 

a wonderful time visiting Red-

bridge Pride last week. The 

group have also created their 

own logo to reflect and cele-

brate the diversity in the 

school. Thanks to all the staff 

who have supported! 

TFA سہولیات یک خدمات حاصل کرنا- TFA  ہائر ےک لیں وسیع پیمانے 
سہولیات کمیونت 

آپ اس ےک ذریےع مزید معلومات حاصل کر سکیی  -پر استعمال ےک لیں دستیاب ہیں 

۔  ہیں

-ونیفارم یک دکان ی  

ہمارا یونیفارم فراہم کنندہ موسم گرما یک تعطیالت ےک دوران درج ذیل تاریخوں/وقت پر 

 سائٹ پر ہوگا: 

3-88 -اگست  62اگست،  88اگست،  3  

Our uniform list is available on the website here. 

اور ہم  —کوئ  بیھ بغٹں بیج وایل یونیفارم کیس بیھ سپالئر ےس خریدی جا سکتی ہے 

 !
ے
 جلد از جلد خریدنے یک تجویز کریں ےک

تاری    خ   81جمعرات 

کو سمر شوکیس ےک  

لیں آخری چند ٹکٹیں 

۔  ہیں
 باقی

 ، ٹکٹ بک کروانے ےک لیں

ویں فارم میں 2طلباء کو 

مہ کک کو دیکھنا  محٹی

۔  چاہیں

۔  آنے وایل تاریخیں

جوالئ   81 —سمر شوکیس   

جوالئ   81 -کھیلوں کا دن   

بج   86.31جوالئ   66 -مدت کا اختتام  

کی خبروں سے اپ ٹو  TFAسوشل میڈیا پر 

 ڈیٹ رہیں۔

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  

https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/THE-FOREST-ACADEMY-New-Price-List-1-6-22.pdf
https://www.facebook.com/theforestacademy
https://www.instagram.com/theforestacademy/


TFA سے آکسفورڈ 

ےک طلباء ےک ایک گروپ نے آکسفورڈ یونیورست  کا دورہ   86جمعہ کو، سال 
( ےک لحاظ ےس آکسفورڈ اس 6168کیا۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن لیگ ٹیبلز )

۔  وقت دنیا میں پہےل نمٹ  پر ہے

ے کا دورہ کیا اور   3طلباء نے  کالجوں، لیڈی مارگریٹ ہال، وادھم اور میگڈلیں
 یونیورست  کا پیدل سفر کیا۔

وفوریا  ، انہوں نے یونیورست  ےک داخلوں، ایسٹ  لیڈی مارگریٹ ہال میں
فاؤنڈیشن سال اور پروگراموں یک وسیع رینج ےک بارے میں سیکھا جو ان یک 
۔ ے میں ان یک مدد کر سکیی ہیں ج ایپیل کیشٹے  آکسٹ 

'، کالج سسٹم،  ج پر درخواست دییے وادھم میں توجہ 'رسل گروپ اور آکسٹ 
 ٹیوٹوریلز اور طلبہ ےک مایل معامالت پر تیھ۔

Magdalen نے ہمارے طلباء ےک لیں ایک شاندار دورہ فراہم کیا۔ 

 انہوں نے پوری یونیورست  میں چہل قدیم یک، اور بہت ےس مشہور مقامات کا دورہ کیا۔

لیمر نے کہا کہ "اس تجرن  نے مجھے ایک مختلف نقطہ نظر کو دیکھیے یک اجازت دی ہے کہ یونیورست  ایک فرد کو کیا فراہم  
، جس ےک ذریےع طلباء کو  کر سکتی ہے اور میں نے سیکھا کہ آکسفورڈ جییس باوقار یونیورست  میں جانے ےک زیادہ راسیی ہیں
۔"  تعلییم لحاظ ےس سخت بنیادوں کا سال مل سکتا ہے

MJay  جیسا کہ میں پہےل ، نے کہا، "میں نے اس بارے میں سیکھا کہ وہ طالب علم یک فالح و بہبود کو کتتے ترجیح دییی ہیں
، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ طالب علموں پر کس طرح توجہ مرکوز کرنی  سوچتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر اکیڈمیا ےک بارے میں ہے
۔" ، یہ ایک معاون اور محفوظ نیٹ ورک یک طرح لگتا ہے  ہیں

، مجھے یہ سفر بہت معلومائی لگا اور وہاں ےک  ا بنیادی مقصد ہے لویس نے کہا، "اس دورے ےک بعد، آکسفورڈ یونیورست  اب مٹں
 لوگ بہت مہربان اور مددگار تھے"


