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পৃ�া 1

ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

এই স�ােহ আপনার সম� সমথ �েনর জন� আপনােক অেনক ধন�বাদ। আিম মেন কির আমােদর সবার পে� এ�ট ক�ঠন হেয় পেড়েছ
িক ঘটেছ তা �বাঝা; আমরা আেবেগর স�ূণ � পিরসীমা অিভ�তা করিছ। আমরা অনুভব কেরিছ
ভয় এবং উে�গ পাশাপািশ আমােদর সংেযাগ�িলর জন� উপলি� এবং সমথ �ন। আিম আশা কির
আস� স�াহ�িলেত আমরা আমােদর স�দায়েক একে� রাখেত ভূিমকা রাখেত পাির can দয়া কের �েবশ ক�ন
আপিন �ুল 21 স�দােয়র সােথ ভাগ করেত চান এমন িকছ�  থাকেল �শ � ক�ন।

নীেচ কেয়ক�ট আপেডট (এর মেধ� ইন�্�েম�াল পাঠ স�েক� �মস ��াহাে��র িবশদ সহ)
�শষ):

ভাচ� �য়াল '�ুল 21'
আমরা এই মুহ� েত � এক�ট �শখার পয �ােয় রেয়িছ। িশ�করা কীভােব তা িনেয় কেঠার িচ�া করেছন
এ�টেক সব �ািধক অথ �বহ কের �তালার জন�, তেব আমরা অন�ান� পিরবার�িলেত �বামাবষ �ণ করেত চাই না
অ�ািধকার। সাহায� করেত আমােদর পরবত� �ময়াদ আপিন পূরণ ক�ন পাের জন� অফার পিরক�না এই জিরপ।

কম�েদর এক�ট দম �দওয়ার জন� ��বার 3 �শ এি�ল �কানও ভাচ� �য়াল �শখা হেব না
এবং পরবত� সময়�িল �িতফিলত করার জন� িকছ�  সময়। এ�ট আমরা পিরক�নার িদেনর �িগত �রেখিছ
গত স�ােহ. বুঝবার জন� আপনােক ধন�বাদ.

িবিভ� �ুেল িবধােনর এক�ট অনু�ারক:

�াথিমক িবদ�ালয়: িরেসপশন ট�  ইয়ার 4 এ এখােন িভিডও এবং িল��িলর সােথ এক�ট িশ�ণ সাইট রেয়েছ:
https://sites.google.com/school21.org.uk/primaryschool21classroom/home।
30 িমিনেটর জন� �দিনক �গল হ�া�আউট�িলও রেয়েছ (পিরবার�িলেত যিদ এক�ট থােক তেব ��িমত সময় হয়)
িডভাইস সম� অ�াে�স করেত পাের):
বছর 1: 10:30

বছর 2: 10:00

বছর 3:11:00
বছর 4: 9:30

�ধান �যাগােযাগ িমেসস ড্�ম�, �াথিমক �হড ( mdrummond@school21.org.uk)

মধ�বত� �ুল:
�ারা এই িল��ট ি�ক আপিন অনলাইন লািন �ং ��াব (সামান�) আপেডট করা সং�রণ �দখেত হেব
িনউজেলটার। এ�ট মাধ�েম পরী�া ক�ন। িলে�র নীেচ আপিন এই স�ােহর �দখেত পােবন
�ীকৃিত এবং মাইলফলক িবজয়ীেদর!

পেরর স�ােহ আমরা ল�� করিছ �য সম� বছেরর গ্�প�িলর কখন সহজলভ� টাইম �টিবল�িল �দশ �ন করা যায়
কাজ �সট করা হেব এবং যখন তােদর সােথ িভিডও চ�াট মাধ�েম �চক ইন করার সুেযাগ হেব
িবিভ� িশ�ক। এ�ট পিরবার এবং িশ�াথ�েদর �িত��য়ায় যা িকছ�  সমথ �ন কের
এক�ট ভাল ��টন �িত�ার পিরচালনা সহায়ক হেত পাের!

আজ �সামবার সকাল ৯ টা ৪০ িমিনেট আমরা আমােদর পুেরা �ুল সমােবশ�ট ��িলং করব
�গল হ�া�আউট। �সামবার �াস�ম�িলেত এ�টর িল��ট স�ান ক�ন
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সকাল।

পৃ�া ২

দয়া কের আপনার বা�ােদর �গল �াস�েমর মাধ�েম কাজ জমা িদেত সহায়তা কের সহায়তা ক�ন
কম�েদর ভাগ কের �নওয়ার / ইেমল করার পিরবেত�। ম�ািডসেনর মা �ফ খুব সহায়ক �তির কেরেছ
বা�ারা যখন তােদর কাজ আপেলাড কের তখন তােদর অনুসরণ করার জন� ধােপ ধােপ গাইড। এটা �তােল এখােন পাওয়া যায় ।

এমার (ওয়াই 8) মম এবং ড�ািনেয়েলর (ওয়াই 5) ম�াম আমােদর সােথ অ�ামাজেনর উ�ল িল��ট ভাগ কেরেছ
�বণেযাগ� যা সম� বয়েসর বা�ােদর জন� অনলাইন অিডও বই�িলেত িবনামূেল� অ�াে�েসর অনুমিত �দয়। এ�ট সহজলভ�
এখােন । এ�ট �াউজােরর মাধ�েম অ�াে�স করা যায়।

�ধান �যাগােযাগ িমেসস Kyrk, মধ� �ুল �হড ( akyrk@school21.org.uk)

বছর�িলেত 10-13 �ক��িল ব�তীত তােদর �গল ক�ােল�াের সময়সূচী অনুসরণ কের
এবং �সামবার এবং ম�লবার �কািচং। িশ�করা পুেরা অিধেবশেন অনলাইেন নাও থাকেত পােরন
এবং যিদ তারা অসু�, য�শীল, �-িব��� হেয় থােক বা কাজ ি�র কের থােক তেব উপি�ত নাও হেত পাের
স�� কেরন। ভাচ� �য়াল �ুেলর এই অংশ�ট সবেচেয় চ�ােল� �মাণ করেছ তাই আমরা �িতফিলত হ��
এখন পরবত� পদে�প স�েক�।

বছর 9 িকছ�  �গল হ�া�আউট এবং িকছ�  কােজর �সেটর িম� মেডল অনুসরণ করেছ। সম� ছা�
9-10 বছের তােদর কাজ ভাগ কের �নওয়ার জন� ই-�পাট�েফািলও�িল �তির করেছ।

কীভােব কাজ আপেডট করেবন �স স�েক� এক�ট গাইেড� িভিডও �ট �ত অ�ভ� �� রেয়েছতার িভিডও

�ধান পিরিচিত িমেসস ফুেটা (rfuto@school21.org.uk ), মাধ�িমক �হড
িমস ��নসর, িস� 21 এর �ধান (kspencer@school21.org.uk)

অন� �য �কান �যু��গত সমস�া ইেমইল ক�ন virtualclassroom@school21.org.uk

গত স�ােহ আিম �য সং�ান�িল পা�ঠেয়িছ তা ছাড়াও এখােন আরও রেয়েছ (আপনার যিদ তােদর �েয়াজন হয়):

িফে�র মাধ�েম �শখার জন� 50 িবনামূেল� চল��� িনেদ�িশকা
�থেক আমাজন Audibl ি� অিডও বই ই

ইেমল �ত�াশা
আমরা এইভােব কাজ করেত িশখেত আমরা �দখেত �পলাম �য ইেমল ��ািফক �তু ব�ৃ� �পেয়েছ।
আমরা আরও জািন �য আমােদর ছা� / িশ�ক ইেমল শালীন স�েক� আরও পির�ার হওয়া দরকার। আিম হেব
আপিন যিদ �েয়ােগ আমােদর সমথ �ন করেত পােরন তেব কৃত�:

Hours �ুল সমেয়র বাইের িশ�কেদর �কানও ইেমল �নই
Email ইেমল�িলেত �যমন সদয় আপিন মুেখামুিখ হেবন - মানবতার �শ � সহ সবিকছ�

এক�ট পরামশ � িভিডওএখােন

অনসাইট �ুল
আমরা মূল কম� এবং অন�ান� �গা���িলর বা�ােদর জন� এক�ট �ছাট �ুল চািলেয় যা��
সমথ �ন �েয়াজন। আমরা িন��ত করিছ �য �ুেল িশ�রা 'সামা�জকভােব দরূ�' পাে�
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পৃ�া 3

সবাই িনরাপদ আিম বাবা-মােক ধন�বাদ জানােত চাই যারা বা�ােদর বািড়েত রাখার উপায় খুেঁজ �পেয়েছন,
এ�ট অিব�াস�ভােব সহায়ক হেয়েছ।

দয়া কের �নাট ক�ন �য পিরবার�িল এই িবধােনর অংশ তারা পথৃকভােব �যাগােযাগ করা হেব।

এফএসএম-এ িশ�েদর িপতামাতােক ল�� কের জািলয়ািত
িডএফই আমােদর সতক� করার জন� �যাগােযাগ কেরেছ �য �তারকরা উপযু� বা�ােদর িপতামাতােক টােগ �ট করেছ
িবনামূেল� �ুল মােন। পিরবার�িল তােদর ব�াে�র িবশদ অনুেরাধ কের এক�ট ইেমল �পেয়েছ,
এ�ট দািব করা তােদর বা�ােদর �ুল বে�র মাধ�েম খাবার �হণ চািলেয় �যেত স�ম করেব
COVID-19 মহামারীর মেধ�। িডএফই এক�ট �না�টশ জাির কের অিভভাবকেদর �ক �কেল�ািরর ইেমল�ট মুেছ �ফলার জন� অনুেরাধ কেরেছ
অিবলে�।

আপনার িব��,

িমস ��াহাে��র এক�ট িমউ�জকাল বুেল�টন

'অিতির� সংগীত পােঠর অফার' আপেডট:
আমরা �ী�কালীন �ময়াদ ব�া� �কে�র পাঠ এবং অন�ান� উপকরণ চালু করার আশা করিছ
পাঠ তাড়াতািড়, �সামবার 13 এি�ল �থেক এ�িল �� কের। এর অথ � হ'ল �য বাবা-মা �া�র কেরেছন
তােদর বা�ােদর পরবত� চার স�ােহর জন� অিতির� 'ব�া� �ক�' যে�র পাঠদােনর জন�
অথ � সরবরােহর আেগ, �কবলমা� দুই স�ােহর মূল�বান পােঠর জন� অথ � �দান করেত হেব (আমরা যিদ �দির কির তেব িতন�ট)
পাঠ আবার ��। যিদ আপিন �কানও িশ�েক এমন �কানও যে�র পােঠর জন� সাইন আপ কেরন যা তা নয়
তােদর ব�া� �কে�র উপকরণ বা তারা ওয়াই 5/6/7 এ �নই, এই তৃতীয় এবং চত�থ � পাঠ এখনও থাকেব
চাজ� করা হেব তেব অেধ �ক দাম হেব এবং দশ�ট �েকর অংশ িহসােব চাইেল বুক করা যায় (আরও �বিশ)
িনেচ িব�ািরত). �া�বয়� পাঠ�িল পুেরা মূল� জেুড় থােক। আমরা �যাগােযাগ কেরিছ বা থাকব
এই িববরণ স�েক� আজ বা আগামীকাল �সই অিভভাবকেদর সােথ। আপিন যিদ আপনার স�ােনর সাইন আপ করেত চান
পেরর স�ােহ �� হওয়া অিতির� পােঠর দুই স�ােহ, তেব ফম ��ট পূরণ হয়িন, আিম এখনও করেত পাির
এ�টর সােথ সমথ �ন ক�ন, তেব রিববার ২৯ �শ মাচ� অবিধ আপনার সােথ আিম এক�ট ইেমল �পেয়িছ
�েয়াজনীয়তা (পাঠ �িত�ট 15 ডলার)। ইেমল ক�নecrowhurst@school21.org.uk বা ব�বহােরর
এখােন আেগ ভাগ করা ফম �https://forms.gle/iHpWA1umFah4WQXH7

'�ী�কালীন �ময়াদ' ব�া� �ক� পাঠ: ওয়াই 5/6 এবং ওয়াই 7 সংগীত প��তেদর িপতামাতার জন�:
Y5 / 6 �াস এবং Y7 িমউ�জক �ুল�িলর সম� প�াের�স / ক�ারারেক দয়া কের দয়া কের
সংযু� �গল ফম ��ট ��বার 3 �শ এি�েলর মেধ� পূরণ ক�ন, যােত আমরা ���পূণ � খুেঁজ �পেত পাির
আমােদর যথাস�ব স�ূণ � ব�া� �ক� পাঠ �সট আপ করেত এবং চালােত স�ম করার জন� তথ�
আমােদর নত�ন অনলাইন �স�টং। আপনার যিদ একািধক স�ান থােক তেব দয়া কের �িত�ট স�ােনর জন� পূরণ ক�ন (এ�ট এক�ট
�মাটামু�ট সংি�� �প) https://forms.gle/6KJATQtXNVgTRGJ26

আপিন যিদ সাধারনত আপনার স�ােনর পাঠেক 1to1 পােঠ আপে�ড করার জন� অথ � �দান কেরন তেব �কানও চাজ� হেব না
এই পদ�টর জন�, �যেহত�  আমােদর স�বত 1to1 ফম ��ােট �বিশরভাগ পাঠ চালােনা দরকার। এই
�শষ �ময়ােদর �শেষ �থেক এক বা দু�ট িমস করা পাঠেকও সাম�স� করেব। আমরাও �চ�া করব
আমরা যিদ পাির তেব �ীে�র �ময়াদ �শেষ অিতির� পাঠােনা। যিদ �তামার িকছ�  থােক
এই স�েক� �� বা উে�গ, আমার সােথ �যাগােযাগ ক�ন। যিদ আপনার িশ� তােদর য� না পান
�হাম, এ�ট সমাধান করার জন� আমরা যা করেত / অনুেমািদত তা করেত পাির।
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3/30/2020 ি�য় বাবা-মা / �কয়ারাস �, এই স�ােহ আপনার সম� সহায়তার জন� আপনােক অেনক ধন�বাদ। আিম মেন কির আমােদর সকলেক কী বুঝেত …
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পৃ�া 4

'�ী�কালীন �ময়াদ' ওয়াই 5/6/7 ব�া� �কে�র বাইেরর পাঠসমূহ:
আপিন যিদ অন� বছেরর জন� সাধারণত আপনার স�ােনর জন� দশ�ট ইন�্�েম�াল পােঠর �েকর জন� অথ � �দান কেরন
গ্�প বা ব�া� �কে�র বাইের এক�ট ি�তীয় উপকরেণ, আমরা এই পাঠ�িল িদ��
�� �থেক পরবত� �ময়াদ জেুড় পােঠর জন� £ 7.50 এর এক�ট �াস িফ জন� 1to1 �নওয়া
�সামবার 13 এি�ল �থেক। আপনার �ছেলেমেয়রা তােদর য��টেত �েবশািধকার অজ�ন করেত হেব
এই জায়গা�ট �নওয়ার জন� �হাম (�াম ি�� �ামারেদর জন� দুদ�া�)।
আপিন মাধ�েম £ 75 �াভািবক িহসােব জন� দশ পাঠ এক�ট �ক জন� িনরাপদ এবং পিরেশাধ করেত পােরন parentpay
�দাকােনর িল� এখােন:
https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Uniform/Default.aspx?shopid=948 । আপিন �েয়াজন হেল
িতন £ 25 িক��েত অথ � �দান ক�ন, দয়া কের আপনার স�ােনর পুেরা নাম সহ এই অনুেরাধ�ট ��রণ ক�ন
tornandra@school21.org.uk ম�লবার 7 এি�ল �ারা। এ�ট �দােনর সময়সীমাও।

�া�বয়�েদর ইন�্�েম�াল পাঠ
আপিন যিদ বািড়েত বেস থােকন এমন �কানও উপকরণ িশখেত অনু�ািণত হেয় থােকন বা ই�া কেরন
এই িব��� পয �ােয় িনেজই গাওয়ার পাঠ �পেত, এ�িল �িত 15 ডলাের বুক করা যায়
আপনার অনুেরাধ ইেমল কের পাঠecrowhurst@school21.org.uk । দুভ�াগ��েম আমরা
িপতামাতা / য�শীলেদর জন� �াস িফ �দান করেত অ�ম।

উপেরর �য �কানও স�েক� আপনার যিদ িকছ�  �� থােক তেব দয়া কের আমােক ইেমল করেত ি�ধা করেবন না
এবং আিম যা িকছ�  করেত সাহায� করেত পাির। আমরা আপনার বা�ােক ধের রাখেত যতট� কু স�ব পাির তাই করিছ
ইন�্�েম�াল লািন �ং চলেছ এবং আমরা আপনার সমথ �ন এবং উত্সােহর সত�ই �শংসা কির। ��
আমােদর অনলাইন স�দায় গায়কীর �বত�েনর জন� �টউন করা!

এিমিল ��াহা��
4-18 পারফিম �ং আট�েসর �ধান

অনলাইন কনসাট�:
রেয়ল অেপরা হাউস লক-ডাউন জেুড় কনসাট��িল ি�ম করেছ। আপিন অে�ষণ করেত পােরন
এখােন:https://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse

আজ রােতর (27 �শ মাচ�) হল রয়�াল ব�ােল রিচত 'িপটার অ�া� দ� ও�' এর এক�ট অিভনয়। আপিন পােরন
এই িলে�র মাধ�েম স��া সাতটায় এ�ট �দখুন
https://www.youtube.com/watch?v=vF8iuOW7BwA&feature=youtu.b, আমােদর Y7 সংগীত প��ত
এই শ��ট এই িস�িনক গ��টর িনজ� সং�রণ িলেখেছন, তাই িবেশষত হেত পাের
আ�হী। উপেভাগ ক�ন!
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