
 

 

 

 

بلیو کوٹ اکیڈمی 

 میں خوش آمدید

 

 
 

 

 

 بلیو کوٹ چرچ آف انگلینڈ اکیڈمی 



 
 ہماری اقدار

 
 ، برداشت، خدمت، مہربانی اور امیدحکمت

 
خدا کی خدمت کے ذریعے اپنی آزادی کا استعمال کریں، "

قوانین کو توڑنے سے نہیں. ہر اس شخص کے ساتھ عزت کے ساتھ 

ملتے ہیں۔ اپنے روحانی خاندان سے محبت پیش آئیں جس سے آپ 

 کرو. خدا کی تعظیم کرو۔ حکومت کا احترام کریں۔''

 17-2:16پطرس  1

 
بلیو کوٹ چرچ آف انگلینڈ اکیڈمی ایک جامع عیسائی سیکھنے 

کا ماحول ہے جہاں ہر فرد کی انفرادیت کا جشن منایا جاتا 

، اس کی پرورش کی جاتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہے 

اسکول کمیونٹی کے تمام ارکان کو اعلی ترین معیار کو حاصل 

کے طور  لے افرادپراعتماد اور دیکھ بھال کرنے وااور  کرنے 

افزائی کی  پر معاشرے میں مکمل شراکت دار بننے کے لئے حوصلہ 

 جاتی ہے.

 
 

 
 

ہم اسکول کا احترام کرنے والے حقوق ہیں اور بلیو کوٹ چرچ آف انگلینڈ اکیڈمی کے طلباء ایک مضبوط ، جامع 

طالب علموں کو ایک مضبوط آواز کمیونٹی کا حصہ ہیں ، جہاں ہر بچے کے موروثی وقار کی قدر کی جاتی ہے۔ 

طلباء ہمارے اسکول کے اندر   ہے اور باقاعدگی سے ہمارے اسکول کی ترقی کے بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے.

 مضبوط تعلقات اور ہمارے بلیو کوٹ خاندان میں دکھائے جانے والے احترام کے بارے میں مثبت بات کرتے ہیں۔

 
 
 



 
 اسکول کے دن کے اوقات

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 8.35 رجسٹریشن  

 9.00 1سبق 

 9.50 2سبق 

 10.40 توڑنا 

 11.00 3سبق 

 11.50 4سبق 

Lunch 12.40 

 1.20 5سبق نمبر 

 2.10 6سبق 

 3.00 اسکول کا اختتام 

توقع کی جاتی ہے کہ طلباء ہر روز وقت پر  

 اسکول پہنچیں گے۔

  تو ،اگر آپ کا بچہ اسکول میں دیر سے آتا ہے 

 30انہیں ایل مارک ملے گا اور اسکول کے بعد 

 ۔کرنا پڑے گی منٹ کی حراست

طالب علموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر 

روز اسکول جائیں گے جب تک کہ وہ بیمار نہ  

 ہوں۔

 اسکول کی سائٹ پر طالب علموں کی حفاظت 

موسم سرما کے مہینوں کے دوران جب دن  

چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ابتدائی طور پر گہرا 

تک سائٹ   بجے3.30 طلباء کو  تو ،ہوجاتا ہے 

ہوتی ہے جب تک کہ   چھوڑنے کی ضرورت 

نگرانی کے اضافی نصاب کے کلبوں میں  

 شرکت نہ کی جائے۔ 

موسم گرما کے مہینوں میں اس میں توسیع کی  

 جاتی ہے۔ 

تمام ہوم ورک اسکول کے ہوم ورک سائٹ پر اپ لوڈ کیا جاتا ہے: 

 سچل ون. تمام بچوں کو سائٹ کے لئے ایک الگ ان دیا جاتا ہے.

اگر آپ کے بچے کو ہوم ورک میں مدد کی ضرورت ہے تو ہم ایل آر  

بجے تک ہوم ورک کلب  4بجے سے شام  3سی میں ہر روز دوپہر 

 بھی چالتے ہیں۔

بجے تک    ٨.٣٠بجے سے صبح  ٨آر سی اسکول سے پہلے صبح ایل 

بجے تک دستیاب ہے۔ طلباء کمپیوٹر اور  ٤اور اسکول کے بعد شام 

پرنٹرز استعمال کرسکتے ہیں اور عملے کا ایک رکن بھی مدد کے  

 لئے دستیاب ہے۔ 

 

 

 

بجے ختم ہوتا ہے۔ طلباء  3:00بجے اور سہ پہر 35صبح بجے شروع ہوتا ہے.  8اکیڈمی کا دن 

سبق پر مشتمل   6. اسکول کا دن 35تک  9.00  سے فارم کے وقت میں شرکت کرتے ہیں. 8

منٹ کے دوپہر کے   40کا وقفہ اور  منٹ کی صبح 20منٹ کی مدت،  50ہر ایک  - ہےہوتا

براہ کرم نوٹ کریں کہ طالب علموں کو دن کے دوران  لئے رہتا ہے.کھانے کے وقفے کے 

اکیڈمی سائٹ سے دور کرنے کی اجازت نہیں ہے. طلباء کو کینٹین سے کھانا خریدنا چاہئے یا  

 ایک پیک دوپہر کا کھانا النا چاہئے جو وہ اسکول کی کینٹین میں کھا سکتے ہیں۔ 

کینٹین میں طلباء  ہر صبح  بلیو کوٹ اکیڈمی

 ۔کے لئے مفت ناشتہ پیش کرتی ہے 

ناشتہ کلب تمام شاگردوں کے لئے مفت  

بجے سے صبح  ٧.٣٠ہے اور صبح 

 بجے تک چلتا ہے۔ ٨.٣٠

بجے مفت بیگلز بھی پیش   ٣ہم سہ پہر 

 کرتے ہیں۔



 اسکول سے غیر حاضری کی اطالع دینا

 

نہیں آسکتا ہے تو اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور اسکول 

بجے سے پہلے ہمیں بتانے کے لئے  8.40، آپ کو صبح 

 ٹیلی فون کرنے کی ضرورت ہے۔
 

آپ ہمارے جوابی فون پر یا ہمارے استقبالیہ کے ساتھ 

اسکول کا ٹیلی فون نمبر:  ایک پیغام چھوڑ سکتے ہیں. 

01922 720 558  

 .اور وہ اسکول سے باہر کیوں ہیںآپ کو ہمیں اپنے بچے کا نام بتانے کی ضرورت ہے 
 غیر حاضری کی درخواست کی چھٹی 

قانون کے مطابق اکیڈمی غیر معمولی حاالت کے عالوہ مدت کے وقت میں غیر موجودگی کی چھٹی کی اجازت نہیں دے گی. تمام  

حاالت کے بارے میں زیادہ   درخواستوں کو تحریری طور پر پرنسپل سے کیا جانا چاہئے، غیر موجودگی سے پہلے اور درخواست کے

 سے زیادہ معلومات فراہم کرنا. 

 

ٹرم کی تاریخیں اسکول کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ شائع ہونے سے پہلے تاریخوں کو جاننے کے خواہاں والدین / نگہداشت کرنے  

 والوں کو مزید معلومات کے لئے اکیڈمی سے رابطہ کرنا چاہئے۔

 

دوران لی جانے والی تعطیالت کے لئے والدین / دیکھ بھال کرنے والوں پر جرمانہ عائد کرنے کا  والسال کونسل کے پاس مدت کے 

 اختیار ہے۔ 

اگر آپ غیر حاضری کی درخواست کرنا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اسکول کی ویب سائٹ پر یا اسکول کے استقبالیہ سے دستیاب فارم کو 

کریں تاکہ مناسب دیکھ بھال اور توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنے کی اجازت دی جا مکمل کریں اور جلد از جلد اکیڈمی کے حوالے 

 سکے. 

 اسکول کی ویب سائٹ

آپ کو ہمارے اسکول کی ویب سائٹ پر تمام مفید معلومات مل جائے گی. خاص طور پر والدین / دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے ایک  

 سیکشن ہے. 

 

 میں بھی دستیاب ہیں۔  زبانوںکچھ غیر ملکی یہ معلومات 



 پادری کی دیکھ بھال
طالب علموں کو سال کے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا 

 ہے.
 ہر سال گروپ کا ہیڈ آف ایئر ہوتا ہے۔

 ہر سال فارم گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
بجے تک اپنے  9بجے سے  8.35آپ کا بچہ ہر صبح 

 فارم ٹیوٹر سے مالقات کرے گا۔
آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں کوئی اگر 

 .تشویش ہے تو ان کے سال کے سربراہان آپ کے رابطے کا پہال نقطہ ہونا چاہئے

 

 

 
 پادری ٹیم:

 مسز کوکین
 مسٹر ہینڈی
 مسٹر پٹوے
 مسٹر رائٹن

 Vernonمحترمہ 

 

 

 

 
 

 

 

 حفاظتی ٹیم 

یہ اسکول کی حفاظت کرنے والی ٹیم ہے۔ اگر آپ کے بچے کو کوئی تشویش ہے تو، وہ حفاظتی ٹیم کے کسی رکن سے اعتماد میں بات  

 . کر سکتے ہیں

 

 

 

 

 
 برڈمسز  مسز گارٹ  مسز بلنگھم ہل

میں سال کے سربراہان )سال  3کلیدی مرحلے 

7،8،9 ) 

کلیدی  - Ratonnمسٹر 

کے سربراہ   4مرحلے 

 ( 11اور  10)سال 

فارم  ویں6 -محترمہ ورنن 

اور   12)سال  کی سربراہ 

13) 

ہفتے کی خاص بات سینٹ میتھیو چرچ 

میں ہماری ہفتہ وار جمعہ کی اسمبلی ہے  

جہاں ہم اپنے اسکول کی اقدار کے بارے  

میں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، جشن 

مناتے ہیں، اور اہم واقعات کو یاد کرتے  

 ہیں اور ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں.



 یونیفارماسکول 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسکول کا سامان  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 نصاب]ترمیم[

تمام طالب علموں کو اسکول میں 

 ایک بیگ النا چاہئے. 

 

تمام طالب علموں کو اسکول میں ایک قلم،  

 . چاہئےایک پنسل اور ایک حکمران النا 

 تمام طالب علموں کو ایک سفید شرٹ پہننا ضروری ہے. 

کو اکیڈمی ٹائی بھی پہننا ضروری ہے.  طالب علموں

 یہ اکیڈمی سے خریدا جا سکتا ہے. 
 

طلباء کو نیلے رنگ کا بلیزر پہننا چاہئے۔ 

اکیڈمی بیج سامنے کی جیب پر سالئی کی جانی 

 چاہئے۔ 

 
 لڑکوں کو سیاہ پتلون پہننا چاہئے.

 
 لڑکیاں سیاہ پتلون یا سیاہ سکرٹ پہن سکتی ہیں۔

 
 تمام طالب علموں کو سیاہ جوتے پہننا چاہئے. 

 
 چاہئیں۔تمام طلباء کو سیاہ جرابیں پہننی 

 
 

تمام طالب علموں کو گہرے نیلے یا سیاہ کوٹ 

کوٹ کسی بھی حروف یا سجاوٹ کے   پہننا ضروری ہے.

 بغیر عالمت )لوگو( سے پاک ہونا چاہئے.

 
ہوڈڈ ٹاپس، 'بمبار جیکٹس' اور چمڑے، پالسٹک یا 

 .ڈینم مواد کی اجازت نہیں ہے

 
بالوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور بالوں کی 

انتہا )مثال کے طور پر مجسمہ سازی ، بالوں کو 

 روشن رنگوں سے رنگنے( کی اجازت نہیں ہے۔ 

 
 میک اپ یا کیل وارنش نہیں پہننی چاہیے۔

 
چھیدنے والے کانوں والے طلباء کو ہر کان میں 

 ایک چھوٹا سا سٹڈ پہننے کی اجازت ہے۔ 

 
ڈ اور چہرے کے دیگر چھیدنے والے کپڑے ناک کے اسٹ

 نہیں پہننے چاہئیں۔ 

 
طلباء کالئی کی گھڑیاں پہن سکتے ہیں لیکن دیگر 

زیورات نہیں پہننا چاہئے ، سوائے اس کے کہ اسے 

 پرنسپل نے منظور کیا ہو۔ 

 
 اسکول میں سمارٹ گھڑیوں کی اجازت نہیں ہے۔

 
 پیئ کٹ:

 
 اکیڈمی کی نیلی ٹی شرٹ

 
 اکیڈمی کے جاگنگ باٹمز / لیگنگز

 
 سفید جرابیں

 
 تربیت

 
 اکیڈمی کی اون -سرد دنوں کے لئے 



 3کلیدی مرحلہ 
 

 میں ہر طالب علم مطالعہ کرتا ہے:  8اور  7سال 

آرٹ، ڈیزائن ٹیکنالوجی، ڈرامہ، انگریزی، فرانسیسی، جغرافیہ، تاریخ، آئی سی ٹی، ریاضی، موسیقی، جسمانی تعلیم، مذہبی مطالعہ اور 
 سائنس. 

لرننگ ریسورس سینٹر میں تیز رفتار ریڈر کے لئے وقف ہے۔ تمام طالب علموں کو ان کی پڑھنے کی  ہر ہفتے انگریزی کا ایک سبق 
عمر کا تعین کرنے کے لئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جہاں ضروری ہو وہاں ہمارے ماہر خواندگی مداخلت کوآرڈینیٹر کے ساتھ شدید 

 پڑھنے کی مداخلت حاصل کرنے کے لئے منتخب کیا جا سکتا ہے. 

کچھ طالب علموں کو بھی ان کی مخصوص ضروریات کے لئے ضروری کے طور پر، ایک اضافی زبان اور کلیدی مہارت کے طور  
 پر انگریزی میں اسباق میں شرکت کر سکتے ہیں. 

 میں ہر طالب علم پڑھتا ہے:  9سال 

 کمپیوٹنگ، انگریزی، جغرافیہ، تاریخ، ریاضی، مذہبی علوم اور سائنس. 

ڈیزائن ، آرٹ ، آٹوموٹو اسٹڈیز ، بزنس اسٹڈیز ، ڈانس ، ڈرامہ ، فوڈ ٹکنالوجی ، فرانسیسی ، ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر ، میڈیا   طلباء تھری ڈی
 اسٹڈیز ، میوزک ، ہسپانوی ، اسپورٹ اور ٹیکسٹائل میں درج ذیل ٹسٹر آپشنز میں سے انتخاب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔

وص ضروریات کے لئے ضروری کے طور پر، ایک اضافی زبان اور کلیدی مہارت کے طور  کچھ طالب علموں کو بھی ان کی مخص
 پر انگریزی میں اسباق میں شرکت کر سکتے ہیں. 

پی ایس ایچ ای تین دلچسپ ذاتی ترقی کے دنوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، ان کے سال  11-7سال میں تمام طالب علموں کے لئے 
طالب علموں کو ذاتی حفاظت، صحت، تعلقات، کام، فنانس، شہریت اور کمیونٹی کے موضوعات کے  کے گروپ کے لئے مناسب ہے. 

طالب علموں کو تحقیق اور موضوعات پر بحث کرنے کے لئے    ارد گرد کی بنیاد پر سیشن کی ایک قسم سے لطف اندوز کریں گے.
ے ہیں ، بیرونی پیشہ ور افراد جیسے پولیس ، اسکول حوصلہ افزائی کی جائے گی. سیشن اکیڈمی کے عملے کے ذریعہ چالئے جات

نرسیں ، پرائمری کیئر ٹرسٹ اور تھیٹر گروپ۔ اسکول کو اسٹریٹ ٹیموں کی بھی حمایت حاصل ہے جو ہمیں آگاہی بڑھانے اور آن الئن 
 مسائل )ای سیفٹی( اور بچوں کے جنسی استحصال سے نمٹنے میں مدد کرتی ہیں۔

 4کلیدی مرحلہ 
 

 میں ہر طالب علم مطالعہ کرتا ہے:  11اور  10سال 

انگریزی زبان، انگریزی ادب، یا ملک میں نئے آنے والوں کے لئے انگریزی کے لئے ای ایس او ایل اختیار، ریاضی، جسمانی تعلیم،  
 مذہبی مطالعہ، اور یا تو مشترکہ سائنس یا ٹرپل سائنس )حیاتیات، کیمسٹری اور طبیعیات.( 

 اء مندرجہ ذیل میں سے تین تک مطالعہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں:مزید برآں، طلب

شل تھری ڈی ڈیزائن ، آرٹ ، آٹوموٹو اسٹڈیز ، بزنس اسٹڈیز ، کمپیوٹنگ ، ڈرامہ ، فرانسیسی ، جغرافیہ ، ہیئر اینڈ بیوٹی ، ہیلتھ اینڈ سو
 یوزک ، پرفارمنگ آرٹس ، اسپورٹ اور ٹیکسٹائل۔کیئر ، ہسٹری ، مہمان نوازی اور کیٹرنگ ، آئی سی ٹی ، میڈیا اسٹڈیز ، م

کچھ طلباء اپنی مخصوص ضروریات کے لئے ضروری اضافی زبان ، کلیدی مہارت اور اے ایس ڈی اے این کے طور پر انگریزی 
 میں اسباق میں بھی شرکت کرسکتے ہیں۔

و ان کے سال کے گروپ کے لئے مناسب ہے. طالب پی ایس ایچ ای کو تین دلچسپ ذاتی ترقی کے دنوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، ج
علموں کو ذاتی حفاظت، صحت، تعلقات، کام، فنانس، شہریت اور کمیونٹی کے موضوعات کے ارد گرد کی بنیاد پر سیشن کی ایک قسم 

یشن طالب علموں کو تحقیق اور موضوعات پر بحث کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کی جائے گی. س  سے لطف اندوز کریں گے.
اکیڈمی کے عملے کے ذریعہ چالئے جاتے ہیں ، بیرونی پیشہ ور افراد جیسے پولیس ، اسکول نرسیں ، پرائمری کیئر ٹرسٹ اور تھیٹر  

گروپ۔ اسکول کو اسٹریٹ ٹیموں کی بھی حمایت حاصل ہے جو ہمیں آگاہی بڑھانے اور آن الئن مسائل )ای سیفٹی( اور بچوں کے  
 ں مدد کرتی ہیں۔جنسی استحصال سے نمٹنے می 



 5کلیدی مرحلہ 
 

 کورسز سے مضامین کی ایک رینج کا مطالعہ کرنے کا اختیار ہے:  3طالب علموں کو مندرجہ ذیل سطح  13اور  12سالوں میں 

قانون ، اطالقی سائنس ، حیاتیات ، بزنس اسٹڈیز ، کیمسٹری ، انگریزی ادب ، صحت اور معاشرتی نگہداشت ، تاریخ ، آئی سی ٹی ، 
 ریاضی ، میڈیا اسٹڈیز ، مذہب کا فلسفہ ، طبیعیات ، نفسیات ، عمرانیات ، کھیل اور کھیلوں کی قیادت۔

 کورسز کی ایک رینج بھی پیش کرتے ہیں: 2اور لیول  1ہم لیول 

 : سائنس، انگریزی، قانون، ریاضی، میڈیا اسٹڈیز اور ٹریول اینڈ ٹورازم کی درخواست۔2لیول 

یزی زبان میں فنکشنل مہارت، نئی آمد کے لئے ای ایس او ایل، آئی سی ٹی میں فنکشنل مہارت، ریاضی میں فنکشنل  : انگر1سطح 
 مہارت اور مہمان نوازی کی صنعت کا تعارف. 

  تمام طالب علموں کو جی سی ایس ای انگریزی اور / یا جی سی ایس ای ریاضی کو دوبارہ بحال کرنے کا موقع بھی ہے اگر وہ اپنے
 کے نتائج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں / ضرورت ہے.  11وائی 

تمام طالب علموں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار مذہبی تعلیم کا سبق تفویض کیا جاتا ہے اور کچھ طلباء انگریزی میں اضافی زبان، 
ام کے تجربے کے طور پر  کلیدی مہارت، شہریت، کام کرنے کے لئے قدم، ان کی مخصوص ضروریات کے لئے ضروری طور پر ک

 بھی اسباق میں شرکت کرسکتے ہیں. 

پی ایس ایچ ای کو تین دلچسپ ذاتی ترقی کے دنوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، جو ان کے سال کے گروپ کے لئے مناسب ہے. طالب 
نیاد پر سیشن کی ایک قسم علموں کو ذاتی حفاظت، صحت، تعلقات، کام، فنانس، شہریت اور کمیونٹی کے موضوعات کے ارد گرد کی ب

طالب علموں کو تحقیق اور موضوعات پر بحث کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کی جائے گی. سیشن   سے لطف اندوز کریں گے.
اکیڈمی کے عملے کے ذریعہ چالئے جاتے ہیں ، بیرونی پیشہ ور افراد جیسے پولیس ، اسکول نرسیں ، پرائمری کیئر ٹرسٹ اور تھیٹر  

 کو اسٹریٹ ٹیموں کی بھی حمایت حاصل ہے جو ہمیں بیداری بڑھانے اور آن الئن مسائل سے نمٹنے میں مدد کرتی ہیں۔  گروپ۔ اسکول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ہوم ورک

اسکول آپ کے بچے کے ہوم ورک کے لئے سچل ون ویب سائٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے بچے کے اساتذہ  

 ہوم ورک مرتب کرتے ہیں۔ریکارڈ کرتے ہیں اور 

سچل ون تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ، آپ کو بلیو کوٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ پر جانے اور اسٹاف / 

 ۔ اسٹوڈنٹ لنکس پر کلک کرنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم فوری لنکس کا انتخاب کریں

 

 اس کے بعد آپ کو ٹیم سیچل پر کلک کرنے کی ضرورت ہے۔

 

کے ساتھ سائن ان کریں' پر کلک کرنے کی ضرورت ہے۔ صارف نام بچے کا اسکول کا ای   365کرنے کے لئے آپ کو 'آفس الگ ان 

 ۔ میل ایڈریس ہے ، اور پاس ورڈ وہی ہے جو وہ اسکول کے کمپیوٹرز میں الگ ان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

 

 



 آزادانہ مطالعہ 

 کا بچہ اپنی ترقی کو تیز کرنے کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں. ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں جو آپ 

 ریاضی
 

 ریاضی کے لئے، طالب علموں کو ان ویب سائٹس کے لئے انفرادی الگ ان ہے: 
 

https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 

https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 

 لئے مندرجہ ذیل بھی استعمال کرسکتے ہیں:وہ آزاد انہ کام کے 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j ( 3کے ایس )ریاضی 
 

tps://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnbht ( 4کے ایس  )ریاضی 
 

 www.mathsgenie.co.uk 

 
 سائنس 

 سائنس آزاد مطالعہ کی ویب سائٹس:
 

https://www.kerboodle.com/users/login (  )ان کے پاس کربوڈل الگ ان ہیں 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p  ( سائنس 3کے ایس ) 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc   ( 4کے ایس   )سائنس 
 

 انگریزی 

www.learningvillage.net 

  

ایک ہزار سے زیادہ  مین اس  دلچسپ، مزہ اور عمیق ہے. یہ   ۔ ہےاستعمال کرنے کے لئے سبسکرپشن  لرننگ ولیج ہمارے اسکول میں 

کرتے ہیں اور اپنے مضمون  تیار  ذخیرہ الفاظتلفظ ، اور اپنے ہجے ، گزرتے ہیں  قدم بہ قدم  اسباق اور سرگرمیاں ہیں جن سے طلباء

 جاتا ہے ،  ریکارڈ کیادوبارہ نتائج کو ، سیکھنے والوں کے اپنے الگ ان اور پاس ورڈ ہوتے ہیں  کے مخصوص علم کو بڑھاتے ہیں۔ 

 اور ہر دو ہفتوں میں ان لوگوں کے لئے انعامات دیئے جاتے ہیں جو ایکسل کرتے ہیں۔ 

طلباء اسکول میں لرننگ ولیج کی ویب سائٹ کا استعمال کرسکتے ہیں ، گھر پر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے یا وہ ایک  

 ہیں۔ایپ ڈاؤن لوڈ کرسکتے 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


 انعامات اور پابندیاں

طالب علموں کو مختلف وجوہات کی بناء پر انعامات دیئے جاتے ہیں: کامیابی ، پیشرفت ، حاضری ، طرز عمل ، کوشش ، اسکول کی  

 ۔ یہ سچل ون پر درج ہیں۔ کی خدمت خدمت اور وسیع تر برادری 

  

ہر اصطالح ہمارے اسکول بہترین حاضری اور رویے کے ساتھ ان لوگوں کے لئے ایک انعامات کے  

سفر کا اہتمام کرتا ہے. ٹرمی سال گروپ ایوارڈز اسمبلیاں ، سرٹیفکیٹس ، پوسٹ کارڈز ، مثبت فون  

کالز گھر ، اور ہر سال کے آخر میں ایک بڑا جشن بھی ہوتا ہے جسے پرائز ایوننگ کہا جاتا ہے جہاں  

 ہم اپنے ہر مضمون میں اپنے شاگردوں کی کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں۔ 

 

 انگریزی بطور اضافی زبان کا شعبہ )ای اے ایل(   

ای اے ایل ڈپارٹمنٹ ہے جو ان بچوں کی مدد کے لئے وقف ہے جن کے لئے انگریزی پہلی زبان  ایک ہمارے اسکول میں ہمارے پاس 

ای اے ایل بچوں کے ساتھ کام کرنے کے   یہ شعبہ ایک ای اے ایل ٹیچر اور ای اے ایل تدریسی معاونین پر مشتمل ہے جو  ۔ نہیں ہے

اور چھوٹے   ایک سے ایکمیں انگریزی کے لئے ای ایس او ایل سیٹ پیش کرتے ہیں ،  5اور کے ایس  4ماہر ہیں۔ ہم کے ایس 

پولش، سلوواک، ہنگری اور اردو  کا عملہ  ہمارے شعبہ  کی تعلیم دیتے ہیں۔مدد  کینٹ اسباق میں اسسٹ  گروپ مداخلت کے سیشن ، نیز 

  والدین کی مالقاتوں اور فون کالز کے دوران ترجمے میں مدد کے لیے دستیاب ہے۔  اور  ہےبولتا 

 

      

 



 

 ایس اے ٹی ایس: قانونی تشخیص ی ٹیسٹ 

موسم گرما کی مدت  - کے طور پر جانا جاتا ہے  ایس اے ٹی -میں، انگلینڈ میں تمام طالب علموں کو قومی تشخیص  6اور سال  2سال 

 میں انگریزی اور ریاضی میں. 

 جی سی ایس ای: 

برطانیہ کے زیادہ تر   ( ایک قابلیت ہے جو عام طور پر ثانوی اسکول کے اختتام پرجی سی ایس ای ثانوی تعلیم کا جنرل سرٹیفکیٹ ) 

 کے آخر میں حتمی امتحان دیتے ہیں۔ 11طلباء کے ذریعہ لی جاتی ہے۔ عام طور پر اس میں دو سال لگتے ہیں ، اور آپ سال 

. اے لیولز کا کرنے کا انتخاب ہےکے بعد طالب علموں کو اے لیولز، این وی کیو یا بی ٹی ای سی کی اہلیت کے لئے مطالعہ 11سال 

 حاصل کرنے کی ضرورت ہے.  9-5مطالعہ کرنے کے قابل ہونے کے لئے، طالب علموں کو اپنے جی سی ایس ای امتحانات میں گریڈ 

 ایک سطح:

سال کی عمر کے طلباء کے لئے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ قابلیت   19سے  16وہ قابلیت ہیں جو اسکولوں اور کالجوں کے ذریعہ   لیولزاے 

ای ، اے * سب -عہ، تربیت، یا کام کی قیادت کر سکتے ہیں. طالب علموں کو موصول ہونے والے گریڈ اے * یونیورسٹی، مزید مطال

سے زیادہ ہیں۔ آکسفورڈ یا کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں کو کم از کم تین اے * یا اے گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی یونیورسٹیاں 

کو  ۔ یہ ہر یونیورسٹی پر منحصر ہے. یونیورسٹیوں کے بارے میں مزید معلومات آپ اے ، بی ، سی گریڈ والے طلباء کو قبول کریں گی

 یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلے کی خدمت۔  -یو سی اے ایس  -یو سی اے ایس کی ویب سائٹ پر ملیں گی۔ 

www.ucas.com 
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 این وی کیو 

ایک کام پر مبنی قابلیت ہے جو کسی شخص کو مالزمت کرنے کے لئے   این وی کیواین وی کیو کا مطلب قومی پیشہ ورانہ قابلیت ہے 

 سے زیادہ مضامین میں دستیاب ہیں۔ 1،000درکار مہارتوں اور علم کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ پلمبنگ سے لے کر ہیئر ڈریسنگ تک 

 ای سی بی ٹی

وہ عملی سیکھنے کو    ماہر کام سے متعلق قابلیت ہیں۔ بی ٹی ای سی بی ٹی ای سی کا مطلب بزنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کونسل ہے۔
 7وہ سطح   -سے زیادہ بی ٹی ای سی قابلیت موجود ہیں  2،000شعبوں میں  16موضوع اور نظریہ کے مواد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ 

 )پوسٹ گریجویٹ مطالعہ کے برابر( پر پیشہ ورانہ قابلیت کے ذریعے داخلہ کی سطح سے دستیاب ہیں. 

کرنے کے لئے استعمال ہونے   میں طالب علموں کے کام کا اندازہ 4اور  3انگریزی اسکولوں میں کلیدی مرحلے 

 والے گریڈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3انٹری لیول 

 2انٹری لیول 

 1انٹری لیول 

 
 

 . 2اور  1میں سطح  13اور  12انگریزی، ریاضی اور آئی سی ٹی میں فنکشنل مہارت، سال 

( پاس کرتے ہیں ، اسکول دو سطحوں پر فنکشنل اسکلز انگلش ، ریاضی 3یا  2لیول کے امتحانات )داخلہ ان طلباء کے لئے جو انٹری 

 کے برابر ہے۔ 4-3کی قابلیت جی سی ایس ای گریڈ  2۔ لیول 2اور لیول  1اور آئی سی ٹی امتحانات پیش کرتا ہے: لیول 
 

 میں امتحان دے سکتے ہیں۔ 13یا سال  12طلباء سال 
 

 معلومات کے بارے میں:مزید 
www.aqa.org.uk 

 ٹرینیٹی کالج لندن زبان کی اہلیت.

ی سی ایس ای  ان طلباء کے لئے جو ابھی تک ج

کی سطح پر نہیں ہیں ، ان کے کام کا اندازہ  

انٹری لیول اسکیل کا استعمال کرتے ہوئے کیا  

 جاتا ہے۔

پیمانے کا   9-1تمام تشخیص جی سی ایس ای  

سب سے  9استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، 

 زیادہ گریڈ ہونے کے ساتھ. 

http://www.aqa.org.uk/


ہمارا اسکول انگریزی میں تثلیث کی قابلیت پیش کرتا ہے جسے انگریزی میں انٹیگریٹڈ اسکلز کہا جاتا ہے ، ان طلباء کے لئے جو 
 دوسرے ممالک سے حالیہ آمد ہیں اور جی سی ایس ای انگریزی کے امتحانات میں بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔  

اور   10اور لکھنا، اور بولنا اور سننا. طالب علموں کو ایک ماہر استاد کی طرف سے سال امتحان دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، پڑھنا 

 میں امتحان کے لئے تیار کیا جا رہا ہے.  11سال 
 

مختلف سطحوں پر امتحانات پیش کرتے ہیں: آئی ایس ای فاؤنڈیشن )داخلہ   3طالب علموں کی زبان کے حصول پر منحصر ہے کہ ہم 

 (.  1)سطح  2( اور آئی ایس ای 3)داخلہ   1(، آئی ایس ای 2
 

 
 
 
 

 ہوم لینگویج جی سی ایس ای امتحانات۔

طلباء اپنی گھریلو زبان میں بھی جی سی ایس ای کے امتحانات دے سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے قابل ہونے کے لئے، انہیں زبان کو  
 اعتماد سے بولنا، پڑھنا اور لکھنا ہوگا.  

 
 ہم جو زبانیں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں:

 
ArabicBnngalichineseفرینچجرمنگریکgujarati Italian جاپانیhebroPanjabiPersianPolisportuguese 

            

    روسی ہسپانوی ترکش اردو 

 

 آپ یہاں مزید تفصیالت حاصل کرسکتے ہیں: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

 13اور سال   12سال    - فارم6

الج میں ہے. ان لوگوں کے لئے جو ملک میں نئے ہیں یا ابھی تک ک مطالعہ پیش کرتا  16فارم میں پوسٹ  ویں6بلیو کوٹ اکیڈمی ہمارے 

کورسز پیش کرسکتے ہیں جہاں طلباء انگریزی )یا تو ای ایس او ایل یا فنکشنل اسکلز( ،  1داخل ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم لیول 

 ریاضی ، آئی سی ٹی ، مہمان نوازی اور کیٹرنگ ، اور الئف اسکلز کا مطالعہ کرتے ہیں۔

 
گروپ کا مقصد طالب علموں کا اعتماد بڑھانا، انہیں مختلف غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول کرنا اور انہیں مزید تعلیم یا کام   1لیول 

 کرنے کے لئے تیار کرنا ہے۔  

 
نا ہے ، وہ  طلباء ذاتی ٹائم ٹیبل پر عمل کرتے ہیں ، وہ سیکھتے ہیں کہ آزاد مطالعہ کے وقت کے دوران خود کو کس طرح منظم کر

 مختلف اسکول اور کمیونٹی کے واقعات میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ 

 

 

 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/
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