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Class 7 to 9 school contact  

 اسکول سے رابطہ 9 10 7کالس 
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Class 10 to 11 school contact 

 اسکول سے رابطہ 11سے  10کالس 
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School day 

 اسکول کا دن
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Before School – Students / uniform / equipment 

وردی اور اسکول کے آغاز کا وقت ، اسکول کی 
 سازوسامان
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Uniform 

یکساں معلومات اور کسی تربیت دہندگان کو 
 پالیسی کی اجازت نہیں ہے
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Students uniform- more information on not having the correct uniform in 
school 

اسکول میں صحیح وردی نہ رکھنے کے بارے میں 
 مزید معلومات
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Uniform expectations for boys- bullet pointed  

 Black trouserسیاه پتلون               •
 

 White Shirt                 سفید قمیض •
 

                                  
 اسکول کے لوگو کے ساتھ گہرا نیال بلیزر •

Dark blue blazer with school logo 

 
 رنگ کی پٹی کے ساتھ اسکول ٹائی        •
 school tie with coloured stripe 

year 7 - Green 
year 8 - Yellow 

Year 9- Red 
year 10- Purple 
year 11- Blue  

 سبز – 7سال 
 پیال - 8سال 
 سرخ -9سال 
 جامنی -10سال 
 بلیو -11سال 
 ساده سیاه اسکول کے جوتے •

plain black school shoes  

چھوٹے جڑی ہوئی کان کی بالیاں یا چھوٹے  •
 ہوپس

• small studded earrings or small hoops 
 



لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے وردی کی ناقابل  •
 قبول اشیاء

unacceptable items of uniform for boys and girls 
 

 ٹرینر (کسی بھی طرح کے)
 ہیڈ فون / ایرپڈز

 موبائل فونز
 جینس

 رائل بلیو بلیزر
 اسکول کے پرانے تعلقات (ایک بالک کا رنگ)

 
Trainers (of any kind) 
Headphones/airpods 

Mobile phones 
Jeans  

Royal blue blazer 
Old school ties (one block colour) 

 

 سیاه پتلون / سکرٹ
 سفید قمیض

 گہرا نیال بلیزر
 -(رنگ کی پٹی کے ساتھ اسکول کی ٹائی 

 سبز - 7سال 
Yr.8 - پیال 
 سرخ - 9سال 
 جامنی - 10سال 
 نیلے - 11سال 
 چاندی -ترجیحات  11سال 

 ساده سیاه فام اسکول کے جوتے
 ساده سیاه حجاب



 چھوٹے اسٹڈیڈ ایئر ِرنگز یا ہپس
Black trousers/skirt 

White shirt 

Dark blue blazer 

School tie (with coloured stripe –  

Yr. 7 – Green 

Yr.8 – Yellow 

Yr. 9 – Red 

Yr. 10 – Purple 

Yr. 11 – Blue 

Yr. 11 Prefects - Silver 

Plain black school shoes  

Plain black hijab 

Small studded ear-rings or hoops 
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لڑکی کی وردی کی ناقابل قبول  -یکساں  •
 چیزیں

 Uniform - Unacceptable items of uniform for Girl’s           

 ٹرینر (کسی بھی طرح کے)
 سیاه جوتے

 جینس
 بلیزررائل بلیو 

 شاہی نیلے رنگ کے سویٹ شرٹ
 اسکول کے پرانے تعلقات (ایک بالک کا رنگ)

 ہیڈ فون / ایرپڈز
 موبائل فونز



 بڑے سکارف
 

Trainers (of any kind) 
Black boots  

Jeans  
Royal blue blazer 

Royal blue sweatshirt 
Old school ties (one block colour) 

Headphones/airpods 
Mobile phones 

Large scarves 
 

 یکساں توقعات PEطلباء کے لئے  •
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PE Uniform expectations for students   

 لڑکوں کے لئے ،
مانچسٹر اکیڈمی کے لوگو کے ساتھ بحریہ کی 

 ٹی شرٹ
مانچسٹر اکیڈمی عالمت (لوگو) کے ساتھ بحریہ 

 کے اوپر سر
بحریہ کے ٹریک ساده بحریہ کے شارٹس یا ساده 

 سوٹ پتلون
 ساده بحریہ کے فٹ بال جرابوں

 ٹرینر (کوئی)
 

 For boys 

Navy t-shirt with Manchester Academy logo 

Navy hooded top with Manchester Academy logo (optional) 

Plain navy shorts or plain navy tracksuit pants 

Plain navy football socks 

Trainers (any) 



 

 لڑکیوں کے لیے •
مانچسٹر اکیڈمی کے لوگو کے ساتھ بحریہ کی 

 ٹی شرٹ
مانچسٹر اکیڈمی عالمت (لوگو) کے ساتھ بحریہ 

 کے اوپر سر
ساده بحریہ کے شارٹس / ساده بحریہ کے ٹریک 

 سوٹ پتلون / بحریہ کے کھیلوں کے لیگنگس
 ٹرینر (کوئی)

 

For girls 

Navy t-shirt with Manchester Academy logo 

Navy hooded top with Manchester Academy logo (optional) 

Plain navy shorts/plain navy tracksuit pants/ navy sports leggings 

Trainers (any) 
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Student / Uniform – consequence 

 غلط وردی کے نتائج
 

باہر / آپ کی وردی کی جانچ پڑتال گیٹ کے  •
آپ کے فارم روم میں اور ہر اسباق میں کی 

 جائے گی
Your uniform will be checked on the gate / in your form room and in your 
lessons Pd. 1-5.  

اسکول یونیفارم کی کسی چیز (چیزیں)  •
پہننے پر عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا 

کہ اساتذه / والدین / طلباء کو فوری طور 



پر رسائی حاصل کرنے کے لئے کالس چارٹس پر 
 معلومات درج کی جائیں گی۔

Not complying in wearing an item(s) of school uniform will means 
information will be logged on Class Charts for teachers/ parents/ 

students to access instantly. 
 

ڈی سی سی اور قائد اور آب و ہوا اور طرز  •
عمل روزانہ کالسچارٹس کو چیک کریں گے اور 

فون پر گھر سے رابطہ کریں گے۔ ایک ای 
 میل گھر بھیجا جاسکتا ہے۔

The DCC and Leader of Climate and Behaviour will check Class Charts 
daily and make contact home by phone. An email home may also be 

sent. 
 

ویڈو میسجنگ ایپ (نیا اسکول ایپ) بھی  •
والدین سے رابطہ کرنے کیلئے استعمال 

 ہوگا۔
The Weduc messaging app (new school App) will also be used to contact 

parents. 
 

 Classاکیڈمی میں موجود تمام عملہ  •
Charts  عالمت اے ٹی  -پر الگ ان ہوسکتا ہے

وردی عملہ نوٹ سیکشن میں  -ایل ہے 
 معلومات فراہم کرے گا۔

All staff in the academy can log on to Class Charts – the symbol is ATL – 
uniform staff will provide information in the notes section. 

 

یکساں چیک فارم وقت کا  -فارم کا وقت  •
دوباره معلومات کالس چارٹس میں  -حصہ ہیں 

 شامل کی جائے گی۔
Form time – Uniform checks are part of form time – again information 

will be added to Class Charts. 
 



رٹس کے اس اساتذه کالس چا 5سے  1اسباق  •
 عمل کو دہرائیں گے۔

Pd. 1 – 5 teachers will repeat this process of Class Charts. 
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Student/ Uniform- Consequence    

بجے تک طلبا کو  8.30فارغ وقت کے لئے صبح 
 اسکول اور کالس میں ہونا ضروری ہے

 
ہر طالب علم کو ایک فارم کے لئے مختص کیا 

 - 11M - 11ABRہے: مثال کے طور پر ، جاتا 
 محترمہ ٹریجلس۔

 
بجے تک ہے  8.50سے  8.30فارم کا وقت صبح 

جہاں روزانہ رجسٹر لئے جاتے ہیں ، طلباء کی 
 چیک ، سرگرمیاں اور سال اسمبلی۔

 
مانچسٹر اکیڈمی کا ایوارڈ یافتہ فکشن 

پروگرام ہر طلبہ کی پڑھنے کی مہارت کو 
 ہر ہفتے تین بار لگے گا۔بڑھانے کے لئے 

 
تمام طلباء اسمبلی سے پہلے اپنے فارم روم 
میں جاتے ہیں (اسمبلی یا تو ٹیم روم میں 

ٹیموں پر ہوگی یا اسکول ہال میں پورے اسکول 
 میں۔)

 

• Students must be in school and in class for form time by 8.30am 
•  



• Every student is allocated to a form: for example, 11M – 11ABR – 
Ms. Tregelles. 

•  
• Form time is from 8.30 – 8.50am where daily registers are taken, student 

checks, activities and year assembly. 
•  
• Manchester Academy’s Award-Winning Fiction Programme will take 

place three times per week to enhance the reading skills of all students. 
•  
• All student go to their form room prior to assembly (Assembly will be 

either on Teams in form room or whole school in the school hall.) 
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Form rooms 

 
No need to translate as this is the form rooms  
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This has already been mentioned in other slides  
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Corridors- Students dos  

یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل اور 
اسکول کے دن کا وقت جانیں۔ اگر غیر یقینی 

کے کینٹین  -ہو تو ، براه کرم زیریں منزل 
عالقے پر اپنے سال کے گروپ کا نوٹس بورڈ 

 دیکھیں۔
 

طلبا کو ہمیشہ  Studentsصحت اور حفاظت کے ل 
 بائیں طرف چلنا چاہئے۔

 
سبھی طلباء کو عمارت میں داخل ہونے یا باہر 
نکلتے وقت ، سبق سے سبق تک راہداریوں پر یا 



معاشرتی عالقوں میں منتقل ہونے کے وقت تیز 
 پرسکون طور پر چلنا چاہئے۔اور 

 
طلبا کو تیزی سے اپنی اگلی منزل کی طرف 

 جانا ہوگا۔
 

 کسی دوست کا انتظار نہ کریں۔ -چلتے رہیں 
 

جب حرکت کرتے ہو تو اپنی آواز بولنے کے حجم 
 سے اوپر مت اٹھائیں۔

 
ہر وقت عملے کی ہدایات پر عمل کریں جیسے 

 'ہینڈز آف' اصول۔
 
• It is important that you know your Timetable and the timing of the 

school day. If uncertain, please check your year group noticeboard on 
the ground floor – canteen area. 

 
• Students must always walk on the left for health and safety.  

 
• All students must walk quickly and calmly when entering/exiting the 

building, on corridors from lesson to lesson or if moving to social areas 
• Students must swiftly move to their next destination. 

 
• Keep moving – Do not wait for a friend.  

 
• When moving, do not raise your voice above speaking volume.  

 
• At all times follow staff instructions such as the 'Hands Off' rule. 

                         
                                                                               Eating areas- Students dos 

 



 -آپ کو اپنے مخصوص عالقے میں رکھنا چاہئے 
 کے لئے یہ کینٹین / ھگول ہے 11سال 

 
طلبا صرف کینٹین میں ہی کھا سکتے ہیں۔  -

لنچ جہاں گرم اور ٹھنڈا کھانا وقفے اور 
 پر دستیاب ہوتا ہے۔ 2ٹائم 

 
براه کرم یقینی بنائیں کہ آپ نے فراہم  -

 کرده ٹوکریوں میں تمام کوڑے دان رکھے ہیں
 

You must keep to your designated area – For Year 11 this is Canteen/ 
Astro 

 
- Students can only eat in the canteen - where hot and cold food is 

available at break and Lunchtime 2. 
 

- Please make sure you place all rubbish in the bins provided 
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DISRUPTION FREE LEARNING TO ENSURE NO LOST LEARNING TIME 
 

1 .ATL - سیکھنے کے لئے رویہ 
میں اے ٹی ایل تمام طلباء کو اپنے اسباق  -

یکساں / سبق  -اہداف کی سمت کام کرنا چاہئے 
کی پابندی درست / کالس میں ہمیشہ پیش / قابل 
احترام اور دوسروں کے ساتھ مہربان / ہمیشہ 

 کام پر اور پیشرفت کرتے رہنا
 . دیر سے سبق حاصل کرنا2



اگر آپ کو سبق دینے میں دیر ہوجاتی ہے تو ، 
یر کا نشان دیا جائے آپ کو اپنے اسباق میں د

 گا۔
بجے (حیرت زده  14.45-14.30اس کے بعد آپ 

بجے ایک  15.15اسی دن شام  -ہونے والے) 
 آفٹر اسکول تشہیر مکمل کریں گے۔

 . صداقت3
میں  IE (A21)اگر آپ سبق آموز ہیں تو آپ کو 

پورا دن پورا کرنا ہوگا جہاں آپ کام ختم 
 کردیں گے۔

اور خط ارسال کیا والدین کو ایک فون کال 
جائے گا جس میں انہیں سچائی کی اطالع دی 
 جائے گی۔ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر رہیں۔

 . معیاری کارڈز4
اگر آپ راہداریوں پر یا بریک ٹائم اور لنچ 

پر آپ سبق کے راستے میں خراب سلوک کا 
مظاہره کرتے ہیں یا اگر آپ کی وردی صحیح 

پر ایک  نہیں ہے تو عملہ طلبا کی خدمات
معیاری کارڈ پوسٹ کرے گا یا معلومات کو کالس 

 چارٹس میں شامل کرے گا۔
ڈائریکٹر ثقافت و آب و ہوا اور طرز عمل ٹیم 
کے رہنما فوری طور پر معلومات پر عمل کریں 

گے۔ والدین کو اطالع دینے کیلئے ایک فون کال 
 اور خط بھیجا جائے گا۔

 

1.  ATL – Attitude to Learning  

 - All students should work towards the ATL goals in their lessons – Correct 
uniform / Punctual to the lesson / Always present in class / Respectful and kind 

to others / Always on task and making progress 



2. Late to lesson 

If you are late to lesson, you will be awarded a late mark in your lesson. 

You will then complete an AFTER-SCHOOL DETENTION from 14.30-14.45pm 
(Staggered exits)- 15.15pm on the same day 

3. Truancy 

If you truant a lesson, you will be required to complete a full day in the IE 
(A21) where you will complete work missed. 

A phone call and letter will be sent out to parents notifying them of truancy. Be 
in the right place at the right time. 

4. Standard Cards 

If you show poor Behaviour on your way to lessons on the corridors or at 
breaktime and lunches OR have you are not in the correct uniform, staff will 

post a standard card at student services or add the information to ClassCharts.  

The Director of Culture and Climate and the Behaviour Team Leader will act on 
information immediately. A phone call and letter will be sent out to parents 

notifying them. 
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Student follow staff instructions 

آپ کو سبق لینے میں دیر نہیں لگانی چاہئے۔ 
وقت کی پابندی اس لئے ضروری ہے کہ ہر سبق 
کے آغاز میں 'اب کرو' کے کام انجام دیئے 

 گئے ہیں۔
 
یقینی بنائیں کہ آپ جہاں بیٹھیں گے وہاں  -

بیٹھیں۔ آپ کے استاد کے پاس آپ کے پاس چلنے 
کالس چارٹس کے بیٹھنے کا منصوبہ  toکے ل 
 ہوگا۔

 



آپ سبق اور اسکول کے آس پاس کے دوسرے  -
۔ -طلبا کے ل. ہمیشہ ایک رول ماڈل رہنا چاه 
دوستی کرو ، اور سب کے ساتھ حسن سلوک ، 

 ر رواداری کا سلوک کرو۔احترام او
 
میں جو کام کرتا / کرتا / کرتا / ھوں اس  -

اس بات کو  -پر آپ اپنی توجہ مرکوز رکھیں 
یقینی بنائیں کہ آپ اپنے اساتذه کے ذریعہ 

 طے کرده تمام 'آپ' کام مکمل کرتے ہیں۔
 
آپ کا  -گھنٹی آپ کے استاد کے لئے ہے  -

ری سے استاد اسباق کے آخر میں آپ کو سمجھدا
 برخاست کردے گا۔

 
، آپ کو اکیڈمی کی  youبہبود کے ل  -

افزودگی کے بہت سارے مواقع پر مشغول ہونا 
چاہئے جو آپ کے مضمون / سال کے گروپ اساتذه 

 پیش کرتے ہیں۔
 

You must not be late to the lesson. Punctuality is important as 'Do Now' tasks 
are given out at the start of each lesson. 

 

- Make sure you sit where you have been asked to sit. Your teacher will have a 
ClassCharts seating plan for you to follow.  

 

 - You should always be always a role model for other students in the lesson 
and around school – be friendly, and treat everyone with kindness, respect and 

tolerance. 

 



- Keep focused on the I do/ we do / you do tasks – make sure that you 
complete all 'you do' work set by your teacher. 

 

-The bell is for your teacher – your teacher will dismiss you sensibly at the end 
of the lesson. 

 

-   For well-being, you should engage in a range 
of Academy enrichment opportunities which your subject / year 

group teachers offer. 

Our school values 

ہم ہر ایک کے ساتھ قابل احترام بات کرتے 
ہیں ، نام کی کالنگ یا زبان سے لطف اندوز 

 ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں
بات کرتے وقت مسکراہٹ ، عملہ یا طلباء سے  -

 شکریہ اور شکریہ اہم ہے۔
اکیڈمی کے تمام شعبوں میں ہر ایک کے ساتھ  -

 مہربان ہونا ضروری ہے۔
براه کرم کالس روم میں یا سماجی عالقوں  -

جیسے کہ اسپورٹس ہال اور فیلڈ میں ہر شخص 
 کی جگہ کا احترام کریں۔

 اکیڈمی میں قسم نہیں کھاتے ہیں۔ قسم  -
 اٹھانا بری زبان ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔

 
WE SPEAK RESPECTFULLY TO EACH OTHER, AVOIDING NAME CALLING OR 

LANGUAGE WHICH CAUSES UPSET  

- A smile, please and thank you is important when speaking to staff or students. 

 - It's important to be kind to everyone in all areas of the Academy. 

 - Please be respectful to each person's space, on the corridors in the classroom 
or in social areas, such as the sports hall and field. 



- Do not swear in the academy. Swearing is bad language and is not acceptable. 
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Our school values 

 کالس روم میں طلبہ کی توقعات 
 

طلبا وقت پر سبق لینے پہنچتے ہیں اور 
 خاموشی سے کالس روم میں داخل ہوتے ہیں۔

طلباء نے بغیر کسی ہلچل کے اسٹارٹر ٹاسک 
 شروع کردیا۔

 طلباء سبق میں پوری طرح شریک ہیں۔
طلباء دوسرے ہم جماعت اور کالس ٹیچر کے ساتھ 

 شائستہ ہیں۔
 
 

کالس روم کی توقعات پر پورا نہ اترنے کے 
 نتائج۔

. اگر آپ مندرجہ باال توقعات پر پورا نہیں 1
اتر پاتے ہیں تو ، ٹیچر آپ کو انتخاب کے 

 ساتھ جاری کرے گا۔
اگر اس کے ساتھ جاری کیا جاتا ہے تو ، یہ 

آپ کا طرز عمل تبدیل کرنے اور پٹری پر واپس 
 ہے۔آنے کا موقع 

 
اگر آپ کسی انتخاب کے جاری ہونے کے بعد 

توقع کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ، 
آپ کو نتیجہ دیا جائے گا اور (یا بڈ آؤٹ 

 روم) ریپبل روم میں داخل ہوجائیں گے۔



Expectations of students in the classroom 

 

Students arrive on time to lesson and enter classroom silently. 

Students begin assigned starter task without fuss. 

Students participate fully in lesson. 

Students are polite to other classmates and class teacher. 

 

 

Consequences of not meeting classroom expectations. 

1. If you fail to meet above expectations, the teacher will issue you with a 
choice.  

If issued with this, this is your chance to change your Behaviour and get back 
on track. 

 

2. If you persist in failing to meet expectation after being issued a choice, you 
will be given a consequence and be exited to the (OR BUDDY OUT ROOM) 

Respect Room. 
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Our school values 

 کالس روم میں طلبہ کی توقعات
 

طلبا وقت پر سبق لینے پہنچتے ہیں اور 
 خاموشی سے کالس روم میں داخل ہوتے ہیں۔

طلباء نے بغیر کسی ہلچل کے اسٹارٹر ٹاسک 
 شروع کردیا۔

 پوری طرح شریک ہیں۔طلباء سبق میں 
طلباء دوسرے ہم جماعت اور کالس ٹیچر کے ساتھ 

 شائستہ ہیں۔



 
 

کالس روم کی توقعات پر پورا نہ اترنے کے 
 نتائج۔

. اگر آپ مندرجہ باال توقعات پر پورا نہیں 1
اتر پاتے ہیں تو ، ٹیچر آپ کو انتخاب کے 

 ساتھ جاری کرے گا۔
، یہ اگر اس کے ساتھ جاری کیا جاتا ہے تو 

آپ کا طرز عمل تبدیل کرنے اور پٹری پر واپس 
 آنے کا موقع ہے۔

 
اگر آپ کسی انتخاب کے جاری ہونے کے بعد 

توقع کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ، 
آپ کو نتیجہ دیا جائے گا اور (یا بڈ آؤٹ 

 روم) ریپبل روم میں داخل ہوجائیں گے۔
 

Expectations of students in the classroom 

 

Students arrive on time to lesson and enter classroom silently. 

Students begin assigned starter task without fuss. 

Students participate fully in lesson. 

Students are polite to other classmates and class teacher. 

 

 

Consequences of not meeting classroom expectations. 

1. If you fail to meet above expectations, the teacher will issue you with a 
choice.  



If issued with this, this is your chance to change your Behaviour and get back 
on track. 

 

2. If you persist in failing to meet expectation after being issued a choice, you 
will be given a consequence and be exited to the (OR BUDDY OUT ROOM) 

Respect Room. 

 طلبا کی توقعات۔ بڈی آؤٹ
 
ملتا ہے تو اس وقت  2/ نتیجہ  C2جب آپ کو  -

 سبق آموز واقع ہوتا ہے۔
میں  آپ کو اپنے راہداری کے دوسرے کالس روم -

بھیجا جائے گا۔ یہ کریکولم ایریا لیڈر 
ہوسکتا ہے ، اس شعبے میں یا باہر آپ کا سبق 

 پڑھنے واال ایک تجربہ کار اساتذه۔
 
آپ کا اساتذه آپ کو اپنے اسباق کو مکمل  -

 کرنے کے لئے کام کے ساتھ بھیجے گا۔
 
اگر آپ اسباق کی تعمیل یا رکاوٹ پیدا  -

و آپ کو بھیجا کرنے میں ناکام رہتے ہیں ج
ایس ایل ٹی  -جاتا ہے تو آپ کو کال کے عملہ 

ڈی سی سی / سی ای ایل کے ذریعہ اٹھایا  /
جائے گا اور اسے ریپریٹ روم میں لے جایا 

 جائے گا۔
 
تمام 'بڈی آؤٹ' کالس چارٹس پر آپ کے  -

اساتذه کے ذریعہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور 
جاتی  آپ کی سال کی ٹیم کے ذریعہ نگرانی کی



ثقافت اور کریکٹر کے ڈائریکٹر یا آب  -ہے۔ 
 و ہوا اور طرز عمل کے رہنما۔

 
 کوئی اخراجات نہیں -اعلی امتحانات 

 

Student Expectations – Buddy Outs  

 

- Buddy Out in lessons occur when you receive a C2 / Consequence 2. 

-  You will be sent to another classroom on your corridor. This might be a 
Curriculum Area Leader, an experienced teacher in or out of the department 

your lesson is in. 

 

 - Your teacher will send you with work to complete in your lesson. 

 

- If you fail to comply or disrupt the lesson you are sent to you will be picked up 
by on-call staff – SLT/ DCC / CAL and taken to the Respect Room.  

 

- All 'Buddy Outs' are recorded on ClassCharts by your teachers and monitored 
by your Year Team – Director of Culture and Character or Leader of Climate and 

Behaviour.  

 

HIGH EXPECTATIONS – NO EXCUSES 
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A21 -tudent expectation in the respect roomS 

 احترام والے کمرے میں طلبا کی توقعات
مثال کے طور پر ، بد تمیزی یا لڑائی جیسے  -

آپ  Youخراب سلوک کے سنگین واقعات کے ل 
 احترام کے کمرے میں داخل ہوں گے۔



پیشرفت شیٹ کے ذریعہ آپ کے کام کی شرح کی 
 نگرانی کی جائے گی

میں عملے کے ممبر کے ذریعہ (ہر  IE / RRاور 
 سبق) پر دستخط کریں گے۔ اور

 - 3Cے سلوک کی نگرانی وائٹ بورڈ پر آپ ک
 ٹکٹس کے ذریعے کی جائے گی

 اور
 سلوک

 2Cاور  1Cمیں دو مواقع =  IE / RRآپ کو 
 دیئے جائیں گے

 اور
آر آر میں دوسرے کے سیکھنے میں  -. چوائس 1

 خلل ڈالنا
 اور

= میں دوسروں کے سیکھنے میں  RR -. نتیجہ 2
 خلل ڈالنا

خارج آپ کو ایک مقرره مدت  -فون کال ہوم 
والدین  -ہونے واال ایف ٹی ای دیا جائے گا 

جمع کرتے ہیں / یا گھر جانے کے لئے خود ہی 
اس کے بعد آپ کے  -جانے کی اجازت دیتے ہیں 

والدین / نگہداشت کار کے ساتھ دوباره ملحق 
 مالقات ہوگی۔

 
 A21اکیڈمی کا طالب علم اندرونی اخراج بھی 

سے پیروی  2-1سے ہی چلتا ہے اور اسی عمل کی 
دن کے لئے  1کرے گا لیکن طلبا کم سے کم 

 یہاں موجود ہیں
 کوئی اخراجات نہیں -اعلی امتحانات 

 



Student Expectations in the Respect Room 

- You will enter the Respect Room for serious incidents of poor Behaviour such 
as truancy or fighting, for example.  

Your Work rate will be monitored by the progress sheet 

And will be signed off (per lesson) by the member of staff in the IE/RR.  

Your Behaviour will be monitored on the whiteboard using the 3C - ticks  

 

Behaviour  

You will be given two chances = 1C and 2C in IE/RR  

 

1.Choice - Disrupting the learning of other in RR 

 

2. Consequence - Disrupting the learning of others in RR =  

phone call home – you will be given a Fixed Term Exclusion FTE - parent collects 
/ or give permission to leave on your own to go home – this will be followed by 

re-integration meeting with your parent/ carer  

 

The Academy's student Internal Exclusion also runs from A21 and will follow 
the same process 1-2 but students are in here for a minimum of 1 day  

 NO EXCUSES –HIGH EXPECTATIONS  
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Student Expectation in the Academy Inclusion Centre - A20 

 -اکیڈمی انکلوژن سینٹر میں طلبا کی توقع 
A20 

یہ ایک نیا سینٹر ہے جہاں طلبہ ذاتی معامالت 
 میں مدد اور مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

 



آپ مرکز میں عملے کے ممبروں سے مدد اور  -
اور  SENDمدد حاصل کرسکتے ہیں۔ ان میں 

 حفاظت کے محکموں کے ممبر شامل ہیں
 
طور پر بھی آپ کی آپ نے تعلیمی اور ذہنی  -

مدد کرنے کے لئے مہلت اور مداخلت کے وقت کی 
منصوبہ بندی اور وقت بندی کی ہے۔ اسکول کے 
دن کے ہر وقت آپ کی صحت اور تندرستی اہم 

 ہے۔
 

This is a new center where students can find help and support with personal 
issues.  

- You can seek help and support from members of staff in the center. These 
include members of the SEND and safeguarding departments 

- You may have planned and timetabled respite and intervention time to help 
you academically as well as mentally. Your health and well-being is important at 

all times of the school day. 
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Exiting school- Community 5- Student must: 

سمجھداری سے چلیں اور فوری طور پر روانہ 
 ہوں

 دوسروں کا احترام کریں
 دوسروں کی امالک کا احترام کریں

 پہلی بار تمام ہدایات پر عمل کریں
 مانچسٹر اکیڈمی کے بہترین سفیر بنو

Walk sensibly and leave promptly  

Respect others  

Respect the property of others  



Follow all instructions the first time  

Be an outstanding ambassador for Manchester Academy 

ہر وقت راستے ، زیبرا کراسنگ اور فرشوں کا 
نہیں استعمال کریں۔ گیٹ کے آس پاس گھومنا 
بلکہ گھر سے فوری طور پر اپنا راستہ 

 بنائیں۔ خاموشی سے بس اسٹاپ پر انتظار کرو۔
سے زیاده گروہوں میں جمع نہ ہوں ،  5

نامناسب زبان یا جسمانی طرز عمل استعمال 
کریں اور بولنے کی صوت سے اوپر اپنی آواز 

 نہ اٹھائیں۔
کاروں یا دیواروں پر تکیہ مت لگائیں ، نجی 

یں داخل ہوں ، گندگی پھینکیں ، ملکیت م
 تھوکیں یا دھواں نہ لگائیں۔

شائستہ اور جلدی سے سائٹ اور عالقے کو 
 چھوڑیں۔

اپنی وردی کو صحیح طریقے سے اسکول میں اور 
پہنیں اور شائستہ ، شائستہ اور نرم مزاج 

 بنیں۔
 

Use the paths, zebra crossing and pavements at all times. Do not hang around 
by the gate but make your way home promptly. Wait at the bus stop quietly.  

Do not gather in groups of more than 5, use inappropriate language or physical 
conduct and do not raise your voice above speaking volume. 

Do not lean on cars or walls, enter private property, drop litter, spit or smoke. 

Leave the site and area politely and quickly. 

Wear your uniform correctly to and from school and be polite, courteous and 
kind. 
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Useful information 



اپنے موبائل فون اور ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ 
 کرنے کے لئے مفید اطالقات:

ClassCharts -  آپ اپنی خوبیوں / برتاؤ کی
 جانچ کرسکتے ہیں۔

کی  11یہاں آپ فوری طور پر سال  -ودیوچ 
معلومات اور اسکول کی پوری معلومات حاصل 

 کرسکتے ہیں۔
کاٹنے کا سائز ۔یہاں آپ کو مخصوص  3کے ایس 

 وسائل مل سکتے ہیں۔
موضوع کا ہوم ورک آپ کے  11یار  -سینیکا 

 استاد کے ذریعہ یہاں ترتیب دیا گیا ہے۔
 

Useful Apps to download to your mobile phone and websites: 

ClassCharts – You can check your own merits / demerits. 

Weduc – Here you can receive Year 11 information and whole school 
information instantly. 

KS3 Bite Size – Here you can find subject specific resources. 

Seneca – Yr. 11 Subject homework is set here by your teacher. 

Other information you need to record in a safe place 

دوسری معلومات جو آپ کو محفوظ جگہ پر 
 ضرورت ہےریکارڈ کرنے کی 

اپنی  forاسکول کے کمپیوٹر / لیپ ٹاپ کے ل 
 الگ ان تفصیالت جانیں

اپنے کروم بوک کیلئے اپنے الگ ان تفصیالت 
 جانیں

 اپنے ایپس کیلئے اپنا پاس ورڈ جانیں
 

Other information you need to record in a safe place 



Know your log-in details for school computers / laptops  

Know your log-in details for you Chrome Book  

Know your password for your Apps 


