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અમે તમારા અવાજની કદર કરીએ છીએ
અને ઇચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી

સધુારણાની યાત્રામાાં અમારી સાથે જોડાઓ
.

તાજેતરના સમાચારો,
પ્રવાસો અને ક્લબમાાં
ફેરફારો સાથે અપડટે
રહવેા માટે દરરોજે
તમારા ઇમેઇલ /

એપ્લલકેશનને તપાસવ ાં
મહત્વપરૂ્ણ છે.

Diary Dates

24th March લેખકની મલુાકાત પીટર
જે મરે

29th March 
2-3pm

એનએસપીસીસી પેરેન્ટ
વકકશોપ 'બાળકોને
ઓનલાઈન સરુક્ષિત
રાખવા'

17th April 3MS અને 3SR'ધ વેન્ય'ુ 
ખાતે સ્નેપી ઓપેરાનુાં 
પ્રદશકન

18th April 3MM અને 3YA'ધ વેન્ય'ુ 
ખાતે સ્નેપી ઓપેરાનુાં 
પ્રદશકન

18th May પસુ્તક મેળો

9th -11th June પીક ડડસ્ટ્સ્િક્ટમાાં ક્રાઉડન 
એજ્યકેુશન સેન્ટર માટે 
વર્ક ૬ રહણેાાંક.

7th July ઉનાળાની મદુતનો છેલ્લો 
ડદવસ ગરુુવાર છે - 8 મી 
જુલાઈએ શકુ્રવારે કોઈ 
શાળા નહીં.

સ રક્ષા
ડેક્ષિગ્નેટેડ સેફગાડડિંગ લીડ શ્રીમતી ગેધરમ છે,

મમસ સાઉથવલે ડેપ્યટુી સેફગાડડિંગ લીડ છે
અને સેન્કો, શ્રીમતી રેબાઉલ્ડ ડેપ્યટુી
સેફગાડડિંગ લીડ છે.

ફેરવેલ
અમે આજે શ્રી થોમ્પસનને પ્રમેથી મવદાય આપીએ
છીએ, અમે તેમને તમેની નવી યાત્રામાાં ખબૂ ખબૂ
શભુેચ્છા પાઠવીએ છીએ. તેને અપલેન્્સ
જુમનયરના તમામ બાળકો અને સ્ટાફ દ્વારા યાદ
કરવામાાંઆવશે.

ઓનલાઇન સફે્ટી મીડટિંગમાાં આવેલા તમામ
વાલીઓનો આભાર. તમારામાાંના ઘણાને જોઈને
આનાંદ થયો. અમે તે માતામપતા / સાંભાળ
રાખનારાઓ માટે શાળાની વબેસાઇટ પર
પાવરપોઇન્ટ અપલોડ કયુું છે જે આવવામાાં
અસમથક હતા.
અમે તમને 29 માર્ક 2022 ના રોજ યોજાનારી અમારી
મન:શલુ્ક 'કીમપિંગ ક્ષર્લ્રન સેફ ઓનલાઇન'

વકકશોપમાાં જોડાવા આમાંત્રણ આપવા માાંગીએ
છીએ.

સમદુાયના ખબૂ જ દયાળુ સભ્યએ અપલેન્્સ
જુમનયર એકેડમેીને ડડડફક્ષ્ાિ્ાલેટર ખરીદી છે. ર્ાલો
આપણે આશા રાખીએ કે આપણે ક્યારેય તનેો
ઉપયોગ કરવો પડશે નહીં, પરાંત ુ તે શાળાના
ડરસપે્શન મવસ્તારમાાં માઉન્ટ થયલે છે અને સમદુાય
દ્વારા ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ છે.
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જે દદવસે રોબોટ્સ સ્કલેૂ આવ્યા હતા.....
વર્ક 4 ના બાળકોએ બધુવારે 16 મી માર્ે એક અદભતૂ,

ઇન્ટરેસ્ટ્ક્ટવ બ્લોકીબોટ્સ વકકશોપમાાં ભાગ લીધો હતો. તમેને
લેગોનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો હ્યમુનોઇડ રોબોટ
બનાવવાની તક મળી. આઇપેડ (iPad) નો ઉપયોગ કરીને,

તેમણે તેમના રોબોટને મનયાંમત્રત કરવા માટે મવમવધ કોડડિંગ
મસક્વન્સ બનાવવાની શોધ કરી.

જ્યારે હુાં કોડડિંગ કરતો હતો અને જ્યારે
રોબોટ્સ આગળ વધવાનુાં શરૂ કરે છે
ત્યારે મને તે ભાગ ખરેખર ગમ્યો. હુાં

ખરેખર ફરીથી આવુાં કાંઈક કરવા માાંગુ
છાં!

અયશાહ 4CS

મને ગમ્યુાં કે અમે તે નાના રોબોટ હે્ સ
કેવી રીતે બનાવ્યા અને કારણ કે મારુાં

આઇપેડ એ પહલેુાં હત ુાંજેણે પ્રથમ રોબોટ
સાથે કનેક્ટ કયુું હત ુાં.

નસુેબાહ 4TW
મને તે ભાગ ગમે છે જ્યારે આપણે

આપણા પોતાના રોબોટ્સ બનાવ્યા અને
પછી તેને મનયાંમત્રત કરવાની તક મળી.

ડરિકીન 4TW

આટણ ક્લબ
વર્ક ૪ બાળકોએ આ હાફ ટમકમાાંઆટક ક્લબમાાં ભાગ લેવાનો
આનાંદ માણ્યો છે. તેઓએ પ્રાણીઓના પ્રખ્યાત આટક વકકને
જોવાની સાથે શરૂઆત કરી. વાઘ સાહસ, બહાદુરી, તાકાત
અને ગવક જેવા કેવા મવર્ારોનુાં પ્રમતમનમધત્વ કરી શકે છે તે
મવશે તેમણે મવમવધ મવર્ારોની શોધ કરી હતી. જુદા જુદા
માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને તેઓએ જ ાંગલમાાં વાઘનુાંપોતાનુાં
સાંસ્કરણ બનાવવાનુાંનક્કી કયુું.
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વર્ણ 4 ગ ર દ્વારાની મ લાકાત
ગયા અઠવાડડયે વર્ક ૪ માાં અમે સ્થામનક મવસ્તારમાાં
રામગડિયા ગરુુદ્વારા માંડદરની મલુાકાત લઈ શક્યા
હતા. બાળકોએ માંડદર સધુી પહોંર્વા માટે
ઉદ્યાનમાાંથી આરામથી ર્ાલવાનો આનાંદ માણ્યો
હતો અને કેટલાક ખબૂ જ આવકારદાયક શેખ
ઉપાસકો દ્વારા તેમનુાં સ્વાગત કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.
કેટલાક બાળકોએ આ ઘટનાની યાદગીરીનો
સમાવેશ કયો છે.

ગરુુદ્વારામાાં જે રીતે ગરુુ ગ્રાંથ
સાડહબની આસપાસ લાઇટ્સ હતી 
તે મને ગમ્યુાં . પમવત્ર પસુ્તકમાાં 
ઘણા બધા ધમોનો ઉલ્લેખ કેવી 
રીતે કરવામાાં આવ્યો છે તે મવશે 

જાણવુાં પણ રસપ્રદ હત ુાં. છોકરાઓ 
અને છોકરીઓ અલગ અલગ બેઠા
હતા પરાંત ુતે માણસે અમને કહ્યુાં કે 
તમારી પાસે હાંમેશાાં નથી. (રુમૈસાહ 

અને ઉમામા 4સીએસ)

પહલેાાં તો અમે સરૂ્નાઓ સાાંભળી અને 
તેથી માંડળના હૉલમાાં પ્રવેશતાાં પહલેાાં 

અમારે અમારાાં પગરખાાં ઉતારવાાં પડ્ાાં. 
છોકરાઓ જમણી બાજુ બેઠા હતા જ્યારે 
છોકરીઓ ડાબી બાજુ બેઠી હતી. તઓેએ 
શીખ ધમક મવશે સમજાવ્યુાં અને પછી અમે 

કેટલાક પ્રશ્નો પછૂયા. અમે મવદાય લઈએ તે 
પહલેાાં તેઓ અમારી પાસે થોડી ર્ોકલેટ 
અને પમવત્ર પસુ્તક જ્યાાં રાખવામાાં આવ્યુાં 

છે તે ઓરડાનુાં દૃશ્ય છે. 

(મનુાવર, સારાહ અને યસુફુ 4જેડી) 

અમે જે બન્યુાં તે જોઈને અને ગરુુ ગ્રાંથ 
સાડહબને જોઈને ખબૂ જ ઉત્સાડહત થયા 
કારણ કે અમે શીખ ધમક મવશે શીખી રહ્યા 
છીએ અને તેને રૂબરૂ જોવા માાંગતા હતા. 
અન્ય ધમો મવશે જાણવુાં અને તેનો આદર 

કરવો એ સારુાં છે 

(માડહરા, ઇકરા એસ 4જેડી) 

જ્યારે અમે ગરુુદ્વારા ગયા ત્યારે અમે 
અમારા પગરખાાં ઉતાયાક કારણ કે 
અમે મહમેાનો જેવા છીએ. તેઓએ 

અમને બતાવ્યુાં કે તેઓ લાંગર 
(ખોરાક) ક્યાાં રાાંધે છે જે તેઓ ઇચ્છે 
તેને આપે છે. તેઓ કોઈ પણ ધમકના 

હોઈ શકે છે.
(હમિા અને ડહફિા 4સીએસ)
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ટેગ રગ્બી ઉત્સવ

વર્ક ૪ ના તેર બાળકોએ આ અઠવાડડયે ટેગ રગ્બી
મેગાફેસ્ટ ફેસ્ટ્સ્ટવલમાાં ભાગ લીધો હતો. તેઓએ
સવારે ૭ જુદા જુદા ટેગ રગ્બી થીમ આધાડરત
સત્રોની શ્રણેીમાાં ભાગ લીધો હતો, ત્યારબાદ નાની
બાજુની રમતોની બપોર પછી. ડદવસનો એક
મનોરાંજક ભાગ એ હતો કે અમારા કેટલાક બાળકો
પાછળથી પસાર થતી વખતે આગળ દોડવાનો
પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. શદુ્ધ મનશ્ચય અને ખાંતથી
અમારા મોટાભાગના બાળકો સફળ થયા. બધા
માટે શાબાશ!

ગર્લસણ ફૂટબોલ ફેસ્સ્ટવલ

છોકરીઓના જૂથે ગોલ ફૂટબોલ સેન્ટરમાાં
ફૂટબોલ ફેસ્ટ્સ્ટવલમાાં ભાગ લીધો હતો. સયૂક
ર્મકતો હતો જેનાથી અનભુવ વધુ આનાંદપ્રદ
બન્યો. તેઓએ મમની ટુનાકમેન્ટ રમતા પહલેા
ફૂટબોલ કુશળતા મવકસાવવાના હતેથુી મવમવધ
પ્રવમૃિઓની શ્રેણીમાાં ભાગ લીધો હતો.

આજે, મેં ક્રાઉનડહલ્સમાાંથી લોકો સાથે
ફૂટબોલની નવી કુશળતા શીખી છે. અમને
મમસ એની મારફતે શીખવવામાાંઆવ્યુાં હત ુાં
જે ફૂટબોલની મનષ્ણાત છે. તેણીએ અમને
એકબીજાથી બોલનો સામનો કરવાની
મવમવધ શૈલીઓ શીખવી. અમે એકબીજા
સાથે મેર્ રમ્યા અને પછી અદલાબદલી
કરી. જો કે અમે લાાંબુાંર્ાલવાનુાં હત ુાં, પરાંત ુ
અન્ય શાળાઓ સાથે મમત્રતા કરવામાાં
ખરેખર મજા આવી. 

(આઈ.એસ.)




