ے
ہمی ں ز
چیوں کو تھوڑا سا
خوش آمدیدآپ ہمارے ورچوئل شام پر ائ .اس سال ں
مختلف کرنا پڑا ہ  ,لیکن امید ہ کہ آپ کو اب بیھ وہ سب کچھ مل جا ے
ئ گا جس
ے
ے
ز
ز
ے
بچ کو
یک آپ کو اس ویب پیج پر ضورت ےہ ،یہ ظاہر کرن ےک لئ کہ ہم آپ ےک ے
ے
کرسکئ ںہی!!
می کردار ےک ساتھ تعلیم یک پیش کش
ولیم ہولم ےک گرائمر اسکول ں
ز
ز
نکالی ,ڈیپارٹمنٹل ویڈیوز ےک
دیکھن ےک ےلئ اپنا وقت
نیچ تعارف ویڈیوز
ں
براہ کرم ے
ساتھ ساتھ  ،ہمارے ورچوئل ٹور کو دریافت کریں اور ہمارے پراسپیکٹس اور نیوز
ی
ر
می ایک دن یک جھلک
لیی ےک ذریےع
پڑھی  ،جو ولیم ہومز گرائمر اسکول یک زندیک ں
ں
ے
کرن ںہی۔
پیش
ہمی ز
یقی حد تک فخر ہ  ،اور ں ز
اپن اسکول اور طلبا پر ناقابل ں ز
یقی کریں کہ یہ
ں
ے
حیت ں ز
متحرک برادری کا حصہ ز
انگی طور پر دلچسپ وقت ےہ۔
بنن ےک ےلئ یہ ایک ں
کرن ےک بارے می ے
ز
کوئ سواالت ںہی تو ،
می ہمارے ساتھ رشوع
ں
اگر آپ ےک سال  7ں
ر
مانچسی کونسل داخلہ ےک صفچ پر جانا مت بھولنا
ہمی ای میل کریں -اور
براہ کرم ں
می ذہن ر ے
ز
کھن
بچ ےک سیکنڈری اسکول یک درخواست ےک بارے ں
جب آپ اپن ے
ی
ےک کہ ہم ز
ئ کیےس کیا,
ںہی.ہم یہ بیھ سننا پسند کریں
ُ
ز
ے
ے
سکئ ںہی  ،ہم واقیع اس یک
می وقت نکال
اگر آپ مخترص ران فارم کو پر کرن ں
ی
تعریف کریں ےک .آپ ےک وقت ےک ےلئ آپ کا شکریہ،اور ہم آپ کو فاصےل ےک فاصےل پر
مستقبل می ے
ذائ طور پر ز
ملئ ےک منتظر ںہی!
ں
مسٹر پی ملہولینڈ
پرنسپل

