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পৃ�া 1

িপচেফাড� ি�ট
�াটেফাড�
ল�ন

E15 4RZ

�টিলেফান: 020 8262 2121

16202020

ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

কেরানার ভাইরাস / �কািভড 19 আপেডট

আবােরা ধন�বাদ �তামার সকল সহেযাগীতার জন�। এ�ট এক�ট �তু চলমান পিরি�িত িহসােব আিম �চ�া কের আপেডট িহসােব পাঠােত যা��
�ায়শই আিম পাির আমােদর আজেকর পের আরও তথ� থাকেত পাের।

��বােরর িচ�ঠেত �কবল পরামশ ��ট পুনব �ার করা:

যিদ বা�ােদর উ� তাপমা�া থােক (৩.8.৮ িডি� এবং উ�তর) এবং / অথবা এক�ট নত�ন, �মাগত কািশ হয়,
তােদর সাত িদেনর জন� বািড়েত �-িব��� করা উিচত । এই দৃেশ� দয়া কের আমােদর মাধ�েম জানান
সাধারণ অনুপি�ত চ�ােনল�িল - সকাল সােড় ৮ টার মেধ� উপি�িত @ school21.org.uk ইেমল করা বা এক�ট বাত�া �রেখ
�ুেলর উ�রেফান 0208 262 2121 এ  িবক� 1 - তারা � - হেব �জার িদেয়
আলাদা। আপিন উপযু� �দখেত অবশ�ই অবশ�ই এনএইচএস 111 বা আপনার �জিপর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

এখােন গাইেড�: https://www.gov.uk/go સરકાર/topical-events/coronavirus-covid-19- uk-
সরকার-�িত��য়া

এ�ট ল� করা ���পূণ � �য উপেরর বাত�া�ট কম�েদর ��ে�ও �েযাজ� এবং আমরা পিরি�িত�ট খুব পয �েব�ণ করিছ
আমােদর স�ঠক কম� অনুপাত আেছ তা িন��ত করার জন� িনিবড়ভােব। িশ�াথ�রা �কাথায় এ�িল িবকাশ কের তা দয়া কের সেচতন হন
�ুেল ল�ণ�িল আমরা তােদর সং�হ করেত বলব।

স�ূণ � বা আংিশক �ুল ব�
িবদ�ালয়�ট উ�ু� রাখেত বত�মােন আমরা সরকারী পরামশ � অনুসরণ করিছ। যিদ এই পরামশ � পিরবত�ন হয় আমােদর এক�ট
�চ�া করার এবং িশ�ার ধারাবািহকতা িন��ত করার জন� পিরক�না ক�ন। িবেশষত, এেত িশ�ক সরবরাহ করা জিড়ত থাকেব
'�গল হ�াংআউট' এর মাধ�েম মূল পরী�ার বছর�িলেত (বছর 10-13) িশখার পাশাপািশ '�গেল �শখার �পাি�ং
�াস�ম 'বছর 5 �থেক উপের। এই প�িতেত িশখেত কীভােব অ�াে�স করা যায় তা িশখেত এবং আমরা
'�গল হ�া�আউট' পাঠ পরীি�ত হেয়েছ। �াথিমক িবদ�ালেয় �হাম িশ�ার জন� পথৃক সাইট থাকেব।

আরও তথ� অনুসরণ করেত হেব তেব আপিন আমােদর অি�ম সহায়তা করার সেব �া�ম উপায় হ'ল আপনার স�ােনর �ুল িন��ত করা
আইপ�াড বা িডভাইস�ট িনরাপেদ রাখা হেয়েছ (বছর up� �মুখী) এবং / অথবা আপনার বািড়েত ক��উটার এবং ই�ারেনট অ�াে�স রেয়েছ।
আপনার যিদ �কানও �� বা উে�গ থােক তেব দয়া কের আপনার িবদ�ালেয়র �ধােনর মাধ�েম আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

আংিশক ব� হওয়ার ��ে� (কম�েদর �র খুব কম হেল এ�ট ঘটেত পাের) আমরা �চ�া করব এবং অ�ািধকার �দব
�ুেল পরী�ার বছর (বছর 6, 11 এবং 13)। �য �কানও পিরি�িতেত আমরা আপনােক পােঠ�র মাধ�েম এবং তারপের �যাগােযাগ করব
িচ�ঠ. এ�ট সমথ �ন করার জন� দয়া কের িন��ত ক�ন �য আপনার পিরিচিতর িববরণ�িল প�াের� অ�ােপর মাধ�েম বা �ারা আপ ট�  �ডট
ইেমইল করা info@school21.org.uk এছাড়াও আপনার বা�া �য �কানও িচিকত্সা শত� হেত পাের �স স�েক� আমােদর জানা আেছ িকনা তাও িন��ত হন
আেছ। �যাগােযাগjpancho@school21.org.uk

�াব
বািহ�ক সরবরাহকারীেদর কম�েদর ঘাটিত না থাকেল �াব�িল �াভািবক িহসােব চলেব। এই ��ে� আমরা �যাগােযাগ করব
আপিন যত তাড়াতািড় আমরা পাঠ� এবং �ফান মাধ�েম করেত পােরন।

িপতামাতার ঘটনা
��বার িনধ �ািরত িহসােব এ�িল ই�ার পয �� �িগত করা হয়। এর মেধ� রেয়েছ বছর 5 এবং 6 �ট চা পা�ট� আবিৃ� অ�ভ� ��
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এবং িপয়ােনা আবিৃ�।

পৃ�া ২

স�দায়েক সহায়তা করা
এ�ট অবশ�ই মানুেষর জন� খুব উে�গজনক সময় তেব অেনক কম� এবং িশ�াথ�রা কীভােব তা �ভেব �দখেত চায়
সাহায� করেত পাির. সেব �াপির �ুল�টর ল�� ত�ণেদর িব� পিরবত�ন করেত সহায়তা করা। যিদ �তামার িকছ�  থােক
�ক� বা উপায় িহসােব স�দায় িহসােব আমােদর সাহায� করেত পােরন দয়া কের আমার সােথ �যাগােযাগ ক�ন। (odebotton@school21.org.uk)

আবার ধন�বাদ এবং �কান �� বা উে�গ সে� আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

�তামার িবশ্ব্�,

ও িড বাটন
�ধান িশ�ক
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