
Ê فتہÊوارÊنیوزÊلی  

10ÊجمعہÊبروزÊمارچ  

، Êوا کھÊبھالÊکر Êد ÊوالدینÊ ار  پ

Ê Êہ ÊمواقعÊم ق Êل Êناقا ÊبہتÊسار ف ÊاسÊکوÊعلموںÊطالبÊ ÊÊ-مار ف Êک Êا ÊپروگرامÊم Êنصا اقÊاورÊغ لیوں،Êاس ماریÊاسم
مÊکرنا۔ سل ÊکوÊدنÊ Êعال Ê کÊاورÊخوات سÊو ک،ÊبرشÊسائ Êو Êک  م

ÊسائٹÊب ماریÊو ÊاورÊپرÊ Êصف التÊا دÊتفص Êم Êم ار Ê Ê ئ ۔CareersÊ–ÊTheÊForestÊAcademyÊ•ÊTFAک  پرÊہ

Êماری Y9ÊÊروزÊ Êدھ Ê ÊجسÊو Êارک مÊکوÊم الÊٹ ÊفٹIlfordÊCountyÊ Ê4-6کوÊÊدیÊشکستÊ—ÊÊگولÊدوÊ ÊٹائلرÊاورÊ Êت Êتھیو
ÊراÊکھالڑیÊن اÊبہ ÊمیچÊساتھÊ ÊاسسٹÊ رÊگولÊم Ê ل Êساتھ۔Êا  

Êم HainaultÊForestÊÊپرÊآغازÊ Êات Êسہول ÊاورÊبہ Êن RedbridgeÊÊاورWoodlandÊTrustÊÊم امÊکرÊر ÊکرÊملÊساتھÊ Êسل کو
Ê ۔Ê—ہ ÊصفحہÊپرÊہ التÊا دÊتفص Êم Êم ار ÊاسÊ Êہ وÊسک ÊشاملÊح آپÊکسÊط  

ا۔ Ê کÊاینڈÊاچھاÊگزر اÊو ÊآپÊکہÊ Êد Êام ہ،ÊاورÊمجھ اÊشک ÊآپÊ Êل ÊتعاونÊجاریÊ Êآپ 

 آداب،

 

 

 

کنٹوش Êم  مس

ل  پرس



 
واقعات -ہم آنے والی تاریخیں ا  

والدین کی شام 7سال —مارچ 21منگل   

والدین کی شام 10سال —اپریل 25منگل   

 تعطیالت / عملے کی تربیت

مارچ کو اسکول ختم کرتے ہیں  31طلباء جمعہ  —اپریل سمیت  14-3 —ایسٹر کی تعطیالت 
اپریل کو واپس آتے ہیں۔ 17اور پیر   

 فرینکلی اسپیکنگ ڈیبیٹ مقابلہ
 

ہم امریکی سفارت خانے میں منعقده فرینکلی اسپیکنگ 
ڈیبیٹ مقابلے میں شرکت کے لیے منتخب کیے گئے لندن 

اسکولوں میں سے ایک تھے۔ مقابلہ انتہائی سخت  6کے 
تھا، اور ہمیں سیمی فائنل میں جگہ بنانے پر بے حد فخر 

تھا۔ ہمارے چھٹے فارم کے طالب علموں میں سے ایک نے 
 اس دن کے بارے میں کیا کہا:

 
جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا وه سوشل میڈیا کے خطرات 

تھے۔ کیا سیاسی رہنماؤں کے لیے زیاده سے زیاده عمر 
ہونی چاہیے؟ برطانیہ کے تمام شہریوں کے لیے ووٹ ڈالنا 

الزمی ہونا چاہیے؛ اور کیا ماحولیاتی ماہرین کے لیے 
تاریخی آرٹ کے ٹکڑوں کو نشانہ بنانا جائز ہے۔ ہم نے بہت 
ساری تحقیق کی، اپنے وسائل تیار کیے اور اپنے دالئل پر 
عمل کیا یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا، اور میں نے زندگی 

 کی انمول مہارتیں سیکھیں۔

کی خبروں سے اپ ٹو  TFAسوشل میڈیا پر 
 ڈیٹ رہیں۔

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  

ہمارے پاس کیریئر کیفے —کیریئر کے ہفتے کے لیے
ہے، مقررین کا دوره کرنا، کیریئر کا میلہ، اپرنٹس شپ 

مزید تفصیالت اگلے ہفتے آئیں  —کا کام اور بہت کچھ 
 گی۔

Welcome - Na onal Careers Week  
Ê 




