Hall Green School Arrangements for Year 10 to Return to School
Information for pupils and parents
See below for this information in Urdu

اردو میں اس معلومات کے لئے نیچے مالحظہ کریں
Timetable
The children of keyworkers and vulnerable children are able to return to school on any day. Please contact
school on keyworker@hallgreen.bham.sch.uk if you plan to send your child in to school. Remember, if they stay
the whole day, they will need to bring in a packed lunch and a drink.
Year 10 pupils will return to school in their House groups, with different Houses coming into school on different
days. These are the days and dates that each House group is expected in school, but may be subject to change
at short notice depending on levels of national and local infection.
Start
Time
8.45

Finish
Time
9.30

8.45

11.00

8.45

11.00

8.45

10.30

8.45

11.15

8.45

11.15

Isengard

Shire

Lorien

Rivendell

Monday
15 June
Monday
22 June
Monday
29 June
Monday
6 July
Monday
13 July
Thursday
16 July

Tuesday
16 June
Tuesday
23 June
Tuesday
30 June
Tuesday
7 July
Tuesday
14 July
Thursday
16 July

Wednesday
17 June
Wednesday
24 June
Wednesday
1 July
Wednesday
8 July
Wednesday
15 July
Friday 17
July

Thursday
18 June
Thursday
18 June
Thursday
2 July
Thursday
9 July
Friday 10
July
Friday 17
July

Preparing to return to school
• Parents should check that their child and no one in the family has Coronavirus symptoms (dry cough,
loss of sense of taste or smell, high temperature). Anyone with symptoms should request a test from
the NHS: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-tocheck-if-you-have-coronavirus/
• Pupils should wear their school uniform shirt, trousers/skirt and shoes to return to school, and jumpers
and coats as required. They should leave their blazers and ties at home.
• Uniforms should be washed in a normal clothes wash after a visit to school. Clothes can carry and
transfer Coronavirus infection.
• Pupils must bring their own books, pens, any text books relevant to the subject being studied. Pupils
will not be lent any equipment, as it could transfer Coronavirus infection.
Travel to and from school
• If a pupil or anyone in the pupil’s family shows signs of Covid-19, they should stay at home and let the
school know.
• The safest way for pupils to come to school is by walking or cycling. Pupils should maintain social
distance on their way to school, and not walk with friends.
• If pupils are dropped off by car, they should be dropped off on the main roads Colebank Road or
Sarehole Road and walk along Southam Road to prevent congestion on the road leading to school.
• If parents are picking their children up from school, they should wait on the main roads away from the
school gates again to prevent congestion.
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Arrival to and departure from school
• Pupils will arrive at 8.30 am. Pupils will enter by the main gates. The lower gates will remain locked.
• Unless their child has a medical need or other vulnerability, parents should not come to the school
reception.
• Upon entering school, pupils will have their temperature taken at the welfare station by a member of
staff wearing PPE (Personal Protective Equipment)
• Any pupils showing a high temperature or with Coronavirus symptoms will be sent home
• The Head of House (HoH) will take a paper register of pupils as they arrive, using lists of pupils
expected that day, and direct them to their entrance and classroom. The HoH will later check that
pupils have reached their designated classroom.
• Pupils will also be asked to use a hand sanitiser.
• At the end of the school day, pupils will be asked to use the hand sanitiser before leaving their lesson.
• Senior leaders will be on hand to oversee that pupils maintain appropriate social distance.
Movement around school
•

All non-essential movement around school should be avoided. Pupils are directed to go straight to their
allocated classroom by the allocated route.

•

As pupils are only in school for a maximum of two hours, they will be encouraged to use the toilet at
home before or after school. If they do need to go to the toilet, they will be released from lesson one at
time and make their way to the nearest toilet. They are expected to maintain social distance from any
other staff or pupils who happen to be in the corridor, and only one pupil is able to use the toilet at
once.

•

Senior leaders and HoH will monitor the corridors

Teaching assistants (TAs)
•
•
•

TAs supporting in the classroom must maintain social distancing from the pupils they support.
If social distancing is not possible in the general classroom, they should support their designated pupil
by withdrawing them to an unused classroom.
If a pupil requires close medical or intimate care, the TA should wear PPE.

Cleaning
•

The site supervisors will be on site during the school day, and the Cleaning staff team leader will be on
site from 1.00 pm each day, to carry out any required cleaning of the building.

•

As pupils are only on site for two hours, using allocated classrooms and desks, cleaning will take place
after all pupils have dispersed.

•

Cleaning staff have been trained in the use of PPE and appropriate cleaning regimes to maintain a
sanitised environment, including the cleaning of regular touch points.

•

Site staff will use the school fogging machine to sanitise complete rooms if a pupil or member of staff
has shown Coronavirus symptoms.

Toilets
•
•
•
•
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During lessons, with the teacher’s permission, pupils must use the nearest toilet.
When giving permission during lesson time, teachers should indicate which toilet should be used.
Only one pupil should enter the toilets at a time.
Senior leaders and Heads of House will monitor the corridors to supervise this, if needed.

Staff rooms and offices
•
•
•
•
•

Staff should only use offices or the staffroom if they are able to socially distance themselves from each
other.
Staffrooms must not be used for meetings unless social distancing is possible.
In the staff room and offices, hot-desking on PCs should be avoided where possible
If sharing of PCs is unavoidable, staff should wipe down the keyboard and mouse before using and wash
hands or use a hand sanitizer after use.
Staff should use a hand sanitiser when entering and leaving the staff room and/or office.

Expectations in the classroom
•
•
•
•
•
•
•

Pupils and staff will use hand sanitiser on entering each lesson within the day.
Teachers should wipe the keyboard and mouse at the start of each lesson.
All classrooms will have socially distant seating and pupils must sit in the same place at all times. Desks
and chairs must not be moved from their location.
To maximise social distancing, teachers should avoid movement during lessons and stay near the
screen.
Windows and doors should be left open during the lesson unless it disrupts the learning.
Group activities and any close contact between individuals should be avoided.
Stationery and equipment should not be shared.

Pupil expectations
Pupils must only attend school if they or a member of their household do not have COVID-19 related
symptoms.
When attending school, pupils must follow the rules and expectations outlined below. This will help to
maintain the health and wellbeing of everyone in our school and wider community.
•

Arrive to school and leave to go home at the designated time. Do not congregate in school at the end
of the day.

•
•
•
•
•
•
•

Adhere to social distancing rules at all times, including on the way to school and on the way home.
Use a sanitiser to disinfect hands on entering and leaving school and each lesson within the day.
Avoid physical contact at all times. No hugs, shaking hands etc.
In the classroom, sit in the same place at all times. Do not move the table or chair.
Maintain a safe distance from others between and during lessons.
Do not share belongings (stationery, food etc) with others.
Avoid using the toilet in school, but if you must, ask the teacher’s permission and use the nearest toilet.
Only one pupil is allowed in the toilet at one time.
Follow staff instructions immediately and precisely.
Senior Leaders and Heads of House will monitor corridors and classrooms. Pupils who disrupt learning
or fail to follow staff instructions will be withdrawn from the classroom in the first instance. Pupils who
find it difficult to play their part in contributing to a safe environment will be asked to continue their
studies from home.

•
•

If a member of staff or pupil shows signs of Coronavirus in school
•
•
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The pupil/staff member is taken to room 7 to isolate, attended to by a staff first aider in PPE.
Medical professionals are called for advice. Reports sent to Public Health England for test, track and
isolate process. Report sent to RIDDOR if confirmed.

Family of pupil contacted and pupil taken or sent home. Pupil and family self-isolate for 14 days if
coronavirus confirmed.
Room 7 receives a deep clean. The classroom and areas where the pupil/staff member has been also
receive a deep clean.

•
•

ٹائم ٹیبل
کلیدی کارکنوں اور کمزور بچوں کے بچے کسی بھی
دن اسکول واپس جاسکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے
کو اسکول بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کلیدی
ورکر@ہالگرین.بھم.سچ.وک پر اسکول سے رابطہ
کریں۔ یاد رکھیں  ،اگر وہ سارا دن قیام کرتے
ہیں تو  ،انہیں ایک بھری بھرکم دوپہر کا
کھانا اور پینے کی ضرورت ہوگی۔
سال  10طلباء اپنے گھروں کے گروپوں میں اسکول
واپس آجائیں گے  ،مختلف مکانات اسکول میں
مختلف دنوں میں آئیں گے۔ یہ وہ دن اور
تاریخیں ہیں جن کی اسکول میں ہاؤس کے ہر گروپ
کی توقع کی جاتی ہے  ،لیکن قومی اور مقامی
انفیکشن کی سطح کے لحاظ سے مختصر نوٹس پر اسے
تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
آئزنگارڈ شائر لورین ریوینڈیل
پیر  15جون منگل  16جون بدھ  17جون جمعرات 18
جون
پیر  22جون منگل  23جون بدھ  24جون جمعرات 18
جون
پیر  29جون منگل  30جون بدھ  1جوالئی جمعرات 2
جوالئی
پیر  6جوالئی منگل  7جوالئی بدھ  8جوالئی جمعرات
 9جوالئی
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پیر  13جوالئی منگل  14جوالئی بدھ  15جوالئی جمعہ
 10جوالئی
جمعرات  16جوالئی جمعرات  16جوالئی جمعہ 17
جوالئی جمعہ  17جوالئی
اسکول واپس جانے کی تیاری
• والدین کو یہ چیک کرنا چاہئے کہ ان کا بچہ
اور خاندان میں کسی کو کورون وائرس کی عالمات
نہیں ہیں (خشک کھانسی  ،ذائقہ یا بو کا احساس
کم ہونا  ،اعلی درجہ حرارت)۔ عالمتوں واال کوئی
بھی شخص  NHSسے جانچ کی درخواست کرے:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-youہر-کوروناویرس/
 upطلبا کو اسکول واپس جانے کے لئے اپنی
اسکول کی وردی والی قمیض  ،پتلون  /اسکرٹ اور
جوتے  ،اور ضرورت کے مطابق جمپرز اور کوٹ
پہننا چاہ.۔ انہیں اپنے بلیزر اور تعلقات گھر
پر چھوڑ دیں۔
• اسکول جانے کے بعد یونیفارم کو عام کپڑوں
کے دھونے میں دھونا چاہئے۔ کپڑے Coronavirus
انفیکشن لے اور منتقل کر سکتے ہیں.
• طلبہ کو الزمی ہے کہ وہ اپنی کتابیں  ،قلم ،
اس مضمون سے متعلق کوئی بھی نصابی کتابیں
اپنے ساتھ الئیں۔ طلباء کو کوئی سامان نہیں
دیا جائے گا  ،کیونکہ اس سے کورونا وائرس کا
انفیکشن منتقل ہوسکتا ہے۔
اسکول جانا اور جانا
• اگر طالب علم یا اس شاگرد کے کنبے میں کوئی
فرد کوویڈ  19کے نشانات دکھاتا ہے تو اسے گھر
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پر ہی رہنا چاہئے اور اسکول کو آگاہ کرنا
چاہئے۔
 schoolطلبا کے اسکول آنے کا سب سے محفوظ
راستہ چلنا یا سائیکل چلنا ہے۔ طلباء کو اپنے
اسکول جانے کے وقت معاشرتی فاصلہ برقرار
رکھنا چاہئے  ،اور دوستوں کے ساتھ نہیں چلنا
چاہئے۔
• اگر طلباء کو کار سے اتارا جاتا ہے تو ،
انھیں مرکزی سڑکیں کولین بینک روڈ یا ساریہول
روڈ پر چھوڑ دینا چاہئے اور اسکول جانے والی
سڑک پر بھیڑ کو روکنے کے لئے ساوتھم روڈ کے
ساتھ ساتھ چلنا چاہئے۔
• اگر والدین اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے
ہیں تو  ،انہیں بھیڑ کی روک تھام کے لئے
اسکول کے دروازوں سے دور اہم سڑکوں پر دوبارہ
انتظار کرنا چاہئے۔
اسکول آنے اور جانے سے
• شاگرد صبح  8.30بجے پہنچیں گے۔ طلبہ مرکزی
دروازوں سے داخل ہوں گے۔ نچلے دروازے مقفل
رہیں گے۔
 lessجب تک کہ ان کے بچے کو طبی ضرورت یا دیگر
کمزوری نہ ہو  ،والدین کو اسکول کے استقبال
میں نہیں آنا چاہئے۔
 enteringاسکول میں داخل ہونے کے بعد  ،شاگردوں
کا درجہ حرارت فالحی اسٹیشن پر لیا جائے گا جو
پی پی ای (ذاتی حفاظتی سامان) پہننے والے
عملے کے ایک ممبر کے ذریعہ لیا جائے گا۔
• اعلی درجہ حرارت یا کورونا وائرس کے عالمات
والے کسی بھی شاگرد کو گھر بھیج دیا جائے گا
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 Houseہیڈ آف ہاؤس (ہو ایچ) اس دن آنے والے
طلباء کی فہرستوں کا استعمال کرتے ہوئے ،
طلباء کے پہنچتے ہی کاغذات کا اندراج لے گا ،
اور انہیں اپنے داخلے اور کالس روم میں بھیج
دے گا۔ بعد میں ہوچ یہ معائنہ کرے گا کہ
شاگرد اپنے نامزد کالس روم میں پہنچ چکے ہیں۔
• طلباء سے ہینڈ سینیٹائسر استعمال کرنے کے
لئے بھی کہا جائے گا۔
 dayاسکول کے دن کے اختتام پر  ،طلبہ سے سبق
چھوڑنے سے پہلے ہینڈ سینیٹائسر استعمال کرنے
کو کہا جائے گا۔
• سینئر رہنما اس کی نگرانی کے لئے حاضر ہوں
گے کہ شاگرد مناسب معاشرتی فاصلہ برقرار
رکھتے ہیں۔
اسکول کے گرد چکر لگانا
 schoolاسکول کے گرد ہر طرح کی غیر ضروری حرکت
سے گریز کرنا چاہئے۔ طلباء کو ہدایت کی گئی
ہے کہ وہ مختص راستے سے سیدھے اپنے مختص کالس
روم میں جائیں۔
• چونکہ طلبا صرف زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے
اسکول میں ہوتے ہیں  ،لہذا انہیں اسکول سے
پہلے یا اس کے بعد گھر میں بیت الخال استعمال
کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اگر انہیں بیت
الخال جانے کی ضرورت ہو تو  ،انہیں سبق اول سے
وقت پر رہا کیا جائے گا اور قریبی ٹوائلٹ میں
اپنا راستہ بنائیں گے۔ ان سے توقع کی جاتی ہے
کہ وہ کسی بھی دوسرے عملے یا شاگرد سے
معاشرتی فاصلہ برقرار رکھیں گے جو راہداری
میں ہوتا ہے  ،اور صرف ایک طالب علم ایک ہی
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وقت میں بیت الخال استعمال کرنے کے قابل ہوتا
ہے۔
• سینئر قائدین اور ہو ایچ ایچ راہداریوں کی
نگرانی کریں گے
تدریسی معاونین (ٹی اے)
• کالس روم میں معاونت کرنے والے ٹی اے کو ان
طلباء سے معاشرتی دوری برقرار رکھنی چاہئے جن
کی وہ حمایت کرتے ہیں۔
 classاگر عام کالس روم میں معاشرتی دوری ممکن
نہیں ہے تو  ،وہ اپنے نامزد شاگرد کو غیر
استعمال شدہ کالس روم میں واپس لے کر ان کی
حمایت کریں۔
• اگر کسی طالب علم کو قریبی طبی یا مباشرت
نگہداشت کی ضرورت ہو تو  ،ٹی اے کو پی پی ای
پہننا چاہئے۔
صفائی
 dayاسکول کے دن کے دوران سائٹ کے نگران سائٹ
پر موجود ہوں گے  ،اور صفائی عملہ ٹیم کے
رہنما عمارت کی کسی بھی صفائی ستھرائی کے ل to
 ،روزانہ دوپہر ایک بجے سے سائٹ پر موجود
رہیں گے۔
• چونکہ طلباء صرف دو گھنٹے سائٹ پر ہوتے ہیں
 ،اس لئے مختص کالس روم اور ڈیسک استعمال کرتے
ہیں  ،اس کے بعد تمام شاگرد منتشر ہوجانے کے
بعد صفائی ہوگی۔
 regularصفائی ستھرائی کے عملے کو صاف ستھرا
ماحول برقرار رکھنے کے لئے پی پی ای اور
مناسب صفائی ستھرائی کے عمل کے استعمال کی
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تربیت دی گئی ہے  ،جس میں باقاعدہ ٹچ پوائنٹس
کی صفائی بھی شامل ہے۔
اگر کسی طالب علم یا عملے کے ممبر نے کورونا
وائرس کے عالمات ظاہر کیے ہیں تو  roomsسائٹ کا
عملہ مکمل کمرے کو صاف کرنے کے لئے اسکول کی
فوگنگ مشین کا استعمال کرے گا۔
ٹوالیٹ
 lessonsاسباق کے دوران  ،اساتذہ کی اجازت سے ،
شاگردوں کو قریب ترین ٹوائلٹ استعمال کرنا
چاہئے۔
 lessonسبق کے وقت اجازت دیتے وقت  ،اساتذہ کو
یہ بتانا چاہئے کہ کون سا ٹوائلٹ استعمال کیا
جانا چاہئے۔
 aایک وقت میں صرف ایک شاگرد کو بیت الخال میں
داخل ہونا چاہئے۔
• سینئر رہنما اور قائدین ہاؤس  ،ضرورت پڑنے
پر  ،اس کی نگرانی کے لئے راہداریوں کی
نگرانی کریں گے۔
عملہ کے کمرے اور دفاتر
• عملے کو صرف اس صورت میں دفاتر یا اسٹاف
روم کا استعمال کرنا چاہئے جب وہ معاشرتی طور
پر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو دور کرنے کے قابل
ہوں۔
 meetingsعملہ کے کمروں کو میٹنگوں کے لئے
استعمال نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ سماجی دوری
ممکن نہ ہو۔
 staffاسٹاف روم اور دفاتر میں  ،جہاں بھی ممکن
ہو پی سی پر ہاٹ ڈیسکنگ سے گریز کرنا چاہئے
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 PCاگر پی سی کا اشتراک ناگزیر ہے تو  ،عملے
کو استعمال کرنے سے پہلے کی بورڈ اور ماؤس کا
صفایا کرنا چاہئے اور ہاتھ دھونے چاہیں یا
استعمال کے بعد ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔
• عملے کے کمرے اور  /یا دفتر میں داخل ہونے
اور جاتے وقت ہینڈ سینیٹائسر کا استعمال کرنا
چاہئے۔
کالس روم میں توقعات
• شاگرد اور عملہ دن کے اندر ہر اسباق میں
داخل ہونے پر ہینڈ سینیٹائسر کا استعمال کرے
گا۔
• اساتذہ کو ہر سبق کے آغاز پر کی بورڈ اور
ماؤس کو صاف کرنا چاہئے۔
• تمام کالس رومز میں معاشرتی طور پر دور دراز
بیٹھنے ہوں گے اور شاگردوں کو ہر وقت ایک ہی
جگہ پر بیٹھنا ہوگا۔ میزوں اور کرسیاں کو ان
کے مقام سے منتقل نہیں کرنا چاہئے۔
 socialمعاشرتی دوری کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے
ل  ، teachersاساتذہ کو اسباق کے دوران نقل و
حرکت سے گریز کرنا چاہئے اور اسکرین کے قریب
رہنا چاہئے۔
 lessonسبق کے دوران کھڑکیوں اور دروازوں کو
کھال چھوڑنا چاہئے جب تک کہ اس سے تعلیم میں
خلل نہ آجائے۔
• گروپ سرگرمیاں اور افراد کے مابین کسی
قریبی رابطے سے گریز کیا جائے۔
• اسٹیشنری اور سامان اشتراک نہیں کیا جانا
چاہئے۔
شاگرد کی توقعات
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طلباء کو صرف اس وقت اسکول جانا چاہئے جب ان
کے پاس یا ان کے گھر کے کسی فرد کو کوڈ  19سے
متعلق عالمات نہ ہوں۔
اسکول جاتے وقت طلباء کو ذیل میں بیان کردہ
قواعد اور توقعات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے
ہمارے اسکول اور وسیع تر کمیونٹی میں ہر ایک
کی صحت اور تندرستی برقرار رکھنے میں مدد ملے
گی۔
 schoolاسکول پہنچیں اور مقررہ وقت پر گھر
جانے کے لئے روانہ ہوں۔ دن کے آخر میں اسکول
میں جمع نہ ہوں۔
 timesاسکول جانے اور گھر جانے والے راستوں
سمیت ہر وقت سماجی فاصالتی اصولوں پر عمل
کریں۔
 sanاسکول میں داخل ہونے اور چھوڑنے کے لئے
ہاتھوں کو جراثیم کشی کے ل  aسینیٹائزر کا
استعمال کریں اور دن کے اندر ہر سبق۔
 physicalہر وقت جسمانی رابطے سے گریز کریں۔
کوئی گلے ملنا  ،مصافحہ کرنا وغیرہ۔
 classکالس روم میں  ،ہر وقت ایک ہی جگہ پر
بیٹھیں۔ میز یا کرسی کو مت منتقل کریں۔
 lessonsسبق کے درمیان اور اس کے دوران دوسروں
سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔
 othersدوسروں کے ساتھ سامان (اسٹیشنری  ،کھانا
وغیرہ) کا اشتراک نہ کریں۔
 schoolاسکول میں ٹوائلٹ استعمال کرنے سے
پرہیز کریں  ،لیکن اگر آپ کو الزمی طور پر ،
اساتذہ کی اجازت طلب کریں اور قریب ترین
ٹوائلٹ استعمال کریں۔ ایک وقت میں بیت الخال
میں صرف ایک شاگرد کی اجازت ہے۔
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 staffعملے کے ہدایات پر فوری اور عین مطابق
عمل کریں۔
• سینئر قائدین اور سربراہان ہاؤس راہداریوں
اور کالس روموں کی نگرانی کریں گے۔ طلباء جو
سیکھنے میں خلل ڈالتے ہیں یا عملے کی ہدایات
پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں انہیں پہلی
بار کالس روم سے واپس لے لیا جائے گا۔ جن طلبا
کو محفوظ ماحول میں اپنا کردار ادا کرنے میں
مشکل پیش آتی ہے ان سے کہا جائے گا کہ وہ گھر
سے ہی اپنی تعلیم جاری رکھیں۔
اگر عملہ یا شاگرد کا ممبر اسکول میں کورونا
وائرس کے آثار دکھاتا ہے
 /اس شاگرد  /عملے کے ممبر کو کمرے میں رکھے
جاتے ہیں جہاں اسے الگ کرکے رکھا جاتا ہے ،
اس میں پی پی ای میں عملے کے پہلے معاون شامل
ہوتے ہیں۔
• طبی پیشہ ور افراد کو مشورے کے لئے بالیا
جاتا ہے۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ کو ٹیسٹ  ،ٹریک
اور الگ تھلگ عمل کے ل  Repرپورٹس بھیجیں۔
تصدیق ہونے پر رپورٹ  RIDDORکو بھیجی گئی۔
 pشاگرد کے کنبہ سے رابطہ کیا گیا اور
شاگردوں کو گھر لے جایا گیا یا گھر بھیج دیا
گیا۔ اگر کورونا وائرس کی تصدیق ہوتی ہے تو
شاگرد اور کنبہ  14دن کے لئے خود سے الگ
ہوجاتے ہیں۔
• کمرہ  7گہری صاف ستھرا وصول کرتا ہے۔ کالس
روم اور عالقوں جہاں طالب علم  /عملے کے ممبر
کو بھی گہری صاف ستھرا موصول ہوا ہے۔
pg. 12

