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ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻞ ﺳﯽ ﭘﯽ اﯾﺲ ﮐﻤﯿﻮنٹی،
اﻧﺖﮦاﺋﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ کے ﺳﺎتھ آپ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ ﻻؤڈون ﮐﺎؤنٹی ﭘﺒﻠﮏ اﺳﮑﻮل کے اﯾﮏ ﻋﻤﻞے کے ﻣﻤﺒﺮ ﮐﯽ
ﻣﻮت ﮐﺎ ﭘﺖﮦ ﭼﻼ ﮨﮯ ۔ وﮦ ﮔﺬﺷﺖﮦ رات ﮐﺮونﮦ واﺋﺮس سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻮں ﮐﯽ وجﮦ سے ﭼﻞ ﺑﺴﯽ ۔ وﮦ وﮦی ﺷﺨﺺ
ﮨﮯ ﺟﺲ کے ﻗﺮﯾﺒﯽ راﺑﻄﻮں ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت پﮦلے ﻻؤڈون ﮐﺎؤنٹی ﮦﯾﻠﺖھ ڈﯾﭙﺎرٹﻣﻦٹ اﯾﻞ ﺳﯽ اﯾﭻ ڈی نے ﮐﯽ تھی اور اﯾﻞ
ﺳﯽ اﯾﭻ ڈی ان راﺑﻄﻮں ﻣﯽں سے ﮦر اﯾﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﺷﺨﺺ ﺗﮏ پﮦﻧﭽﺎ ﮨﮯ۔
ﮦم ﮦر اﯾﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح سے ﻏﻤﺰدﮦ ﮦوتے ﮦیں  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ذراﺋﻊ سے ﺗﺴﻠﯽ اور ﻃﺎﻗﺖ وﺻﻮل ﮐﺮتے ﮦیں۔ ﮦم ﻣﯽں سے
ﮐﭻھ ﮐﻨﺐﮦ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮتے ﮦیں۔ ﮦم ﻣﯽں سے ﮐﭻھ اﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪﮦ ﻃﺒﻖے ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﮦب ﮐﺎ رخ ﮐﺮتے ﮦیں۔ اﺳﮑﻮﻟﻮں
ﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں کے ﻣﻤﺒﺮ اﮐﺜﺮ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﺗﮑﯽﮦ رکھتے ﮦیں۔
اور اﯾﮏ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻻؤڈون ﮐﺎؤنٹی ﭘﺒﻠﮏ اﺳﮑﻮﻟﺲ ﮐﻤﯿﻮنٹی کے ﻃﻮر ﭘﺮ اور اﯾﮏ وﺳﯿﻊ ﻻؤڈون ﮐﻤﯿﻮنٹی ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ سے ﮦم
ﺳﮑﻮن اور ﻃﺎﻗﺖ کے ﻟﯽے اﯾﮏ دوﺳﺮے سے رﺟﻮع ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ پڑوﺳﯽ ﮐﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاﮦب ﺗﺼﻮر  ،ﺟﺲ ﻣﯽں بﮦت ﺳﺎرے ﻣﺬﮦﺑﯽ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺬﮦﺑﯽ ﻟﻮﮔﻮں نے اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﯽ ﮨﮯ
 ،ﮦم ﻣﯽں سے بﮦت سے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس کے ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺮ ﻏﻢ ﮐﺮنے ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻦے ﮔﯽ  ،ﭼﺎﮨﮯ ﮦم اسے نﮦیں ﺟﺎﻧﺖے ﮦیں ۔
ﮦم ﺟﺎﻧﺖے ﮦیں کﮦ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﻤﺎرﯾﺎﺗﯽ نﮦیں  ،اور نﮦ ﮦی اﯾﮏ ﻋﺪد ﮨﮯ۔ ﮦم اس کے ﻧﺎم ﯾﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎدوں ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ
نﮦیں ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ وﮦ اﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ وﮦ وﮦ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﯿﺎر ﮐﺮﺗﯽ تھی اوراس سے بھی
ﺳﺐ ﭘﯿﺎرﮐﺮتے تﮬﮯ ۔ وﮦ ﺧﻮﺷﯽ اور ﻏﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮنے واﻟﯽ ﮨﮯ۔ وﮦ وﮦ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﺲ نے ﮦﻣﺎری ﭘﻮری ﺑﺮادری ﻣﯽں
ﺣﺺﮦ ڈاﻟﻦے کے ﻟﺊے اﭘﻨﺎ ﺳﺎرا ﻧﻔﺲ ڈاﻻ۔
یﮦاں ﺗﮏ کﮦ ﺟﯿﺲے ﮦم ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮦیں  ،ابھی بھی ﮦم ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﻣﯽں ﮐﺮدار ادا ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﮦم ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﮐﺮکے ﮦﻣﺴﺎیﮦ سے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اظﮦار ﮐﺮتے ﮦیں  ،ﺟﺲ ﻣﯽں ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دوری  ،ﺻﺤﺖ ﻋﺎمﮦ
کے عﮦدﯾﺪاروں کے ذرﯾﻊﮦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﮦ دﯾﮕﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت  ،اور ﮔﻮرﻧﺮ ﮐﯽ ﮦداﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮦیں۔ یﮦ کﮦا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ "ﮦر
ﭼﯿﺰ ﮐﺎ اﯾﮏ وﻗﺖ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ  "،اور اب بھی وﻗﺖ آﮔﯿﺎ ﮨﮯ کﮦ ﮦم ﻣﯽں سے ﮦر اﯾﮏ ﮐﻤﯿﻮنٹی ﮐﯽ دﯾﮏھ بھال ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﯿﺎ
ﺟﺎئے۔
اس وﻗﺖ کے دوران  ،ﺑﭽﻮں کے ﻟﺊے ﺳﻮاﻻت ﭘﻮچھﻧﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺻﺤﺖ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺪ رﮦﻧﺎ ﻓﻄﺮی ﮦوﮔﺎ۔ ﺑﭽﻮں کے
ﺳﺎتھ ان کے ﻣﺤﻔﻮظ رکھنے ﻣﯽں ﻣﺪد کے ﻟﺊے ﮐﺎم ﮐﺮنے کے ﻃﺮﯾﻘﻮں کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺎت ﮐﺮنے کے ﻟﺊے دﺳﺘﯿﺎب رﮦﻧﺎ
ﺿﺮوری ﮨﮯ  ،انﮦیں اﭘﻨﯽ اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ کے ﻟﯽے ان ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯽ ﯾﺎد دﻻتے ﮦوئے ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
آﺧﺮ ﮐﺎر ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﺮنے واﻟﻮں ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ سے  ،ﻣﺜﺒﺖ اور ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ دوﻧﻮں ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﺎ ﻣﺎڈل ﺑﻨﺎﻧﺎ آپ کے ﺑﭻے ﮐﯽ اس
وﻗﺖ ﺗﮏ ﻣﺪد ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ آپ اﭘﻦے ﺑﭻے کے ﺳﺎتھ آنے والے دﻧﻮں ﯾﺎ ﮦﻓﺘﻮں ﻣﯽں ﻣﻮت ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں ﺗﻮ  ،ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﺟﺎن ﻟﯽں کﮦ
اس سے وﺳﯿﻊ ﭘﯿﻤﺎنے ﭘﺮ رد ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺪا ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮦﻣﺎرے ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺳﻮﺷﻞ ﻣﯽڈﯾﺎ اور ﮐﺮوﻧﺎ واﺋﺮس سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮوں کے
ذرﯾﻊے ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﻐﺎﻣﺎت ﻣﻮﺻﻮل ﮦو رﮨﮯ ﮦیں۔ اﯾﻞ ﺳﯽ ﭘﯽ اﯾﺲ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹ اور ﻧﯿﺸﻨﻞ اﯾﺴﻮﺳﯽ اﯾﺸﻦ آف اﺳﮑﻮل
ﺳﺎﺋﯿﮑﻮﻟﻮﺟﺲٹ کے ﺗﻮﺳﻂ سے دﺳﺘﯿﺎب وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﮦیں ﺟﻮ اﮔﺮ آپ ﭼﺎﮦیں ﺗﻮ اﭘﻦے ﺑﭻے کے ﺳﺎتھ ﮐﺮوﻧﺎ واﺋﺮس ﭘﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻣﺪدﮔﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﺟﻠﺪ ﮦی اس وﯾﺐ ﭘﯿﺞ ﻣﯽں اﯾﮏ اﯾﺴﺎ وﺳﯿﻞﮦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ ﺟﻮ ﺧﺎص ﻃﻮر
ﭘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں سے ﻣﻮت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺎت ﮐﺮنے سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ۔

ﮦﻣﺎری ﮦر اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺑﺮادری ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ یﮦ ﮨﮯ کﮦ اس کے ﻣﻤﺒﺮان ﺿﺮورت کے وﻗﺖ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺳﺎتھ دیں۔ زﻧﺪﮔﯽ
کے ﺳﺒﻖ ﺳﮏھاﻧﺎ اور ﺳﯿﮏھﻧﺎ ﺳﺐ سے ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎم ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ چھوﭨﮯ ﺑﭽﻮں کے ﺳﺎتھ۔ اﮔﺮ آپ کے ﺑﭻے ﮐﻮ
اﺳﮑﻮل کے ﮐﻮﻧﺴﻠﺮ سے ﺑﺎت ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺗﻮ  ،ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم اﺳﮑﻮل کے ﮐﻮﻧﺴﻠﺮ ﯾﺎ اﭘﻦے ﺑﭻے کے ﭘﺮﻧﺴﭙﻞ سے راﺑﻂﮦ
ﮐﺮیں۔
بے ﺣﺪ ﺷﮑﺮ ﮔﺰا

اﯾﺮک وﻟﯿﻤﺰ  ،ایڈ.ڈی
ﺳﭙﺮنٹنڈنٹ
ﻻؤڈون ﮐﺎؤنٹی ﭘﺒﻠﮏ اﺳﮑﻮل

