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পৃ�া 1

ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

সব আপনার সমথ �েনর জন� আপনােক ধন�বাদ আবার। কম�েদর সােথ �ুেল এক�ট মহান �চতনা আজ িছল
িশ�াথ�রা আমােদর স�দােয়র মেধ� গব � এবং আনে�র অনুভূিত �বাধ করেছ (নীেচ িকছ�  হাইলাইট)।
িবেশষত �ুল�টর ত�াবধান করা ��া�াড� অফ ��া�াড�স িমঃ �কাগােনর �শংসা ক�ন
গত কেয়ক িদন ধের

��বার 20 �শ মাচ� - আংিশক ব�
গত রােত িনধ �ািরত িহসােব আগামী 23 �শ �সামবার �থেক �ুল �বিশরভাগ িশ�েদর জন� ব� থাকেব
মাচ�।

আগামীকাল আমােদর �াফ সংখ�ার কারেণ িকছ� টা নমনীয় হেত হেব এবং আমরা এ�ট �তির করেত চাই
অবশ�ই আমরা িশ�াথ�েদর এক�ট উ�ল ��রণ ব� করব:

8 8 বছেরর অভ�থ �না সকাল 8:30 - িবকাল 1:30 অবিধ হেত পাের
● বছর 9 এবং 10 সকাল 10:00 এ আসেব - 11:30 am (মধ�া�েভাজন সকাল 11:00 এ সরবরাহ করা হেব)
● বছর 11 আসেব সকাল 11:00 - 1:00 অপরা�। (এবং নন-�ুল ইউিনফেম � আসেত পাের এবং হয়

আমােদর 'বছেরর �শষ' �কািচং উদযাপেনর অংশ িহসােব সাইন করেত শাট� আনেত আমি�ত মধ�া�েভাজ
সকাল 11:00 এ সরবরাহ করা হেব)

● বছর 12 এ সকাল 8:30 - 8:55 এ �পৗ�ছােব এবং সকাল 10:00 এ ছাড়েব।
● বছর 13 এ �পৗ�েছ যােব 11:30 am - 12:10 pm এবং �বলা 1: 15 এ �ছেড়।

�য সম� িশ�াথ�র ওয়ান-ট� -িডভাইস রেয়েছ তােদর সকলেক আগামীকাল এড়ােনা উিচত যােত আমরা পাির
এ�ট কাজ কের �দখুন।

আজেকর মেতা, যিদ িনখরচায় �ুল খাবােরর জন� �যাগ� এবং �-িব��� না হন এমন পিরবার�িল যিদ চান
এক�ট প�াকযু� মধ�া�েভাজন বাছাই ক�ন তারা এ�িল করেত ি�ধায় (রাত 12:00 এবং 12:30 এর মেধ�)। যিদ ত� িম হও
�-িব��� এবং মধ�া�েভাজ �েয়াজন আমরা �চ�া করব এবং �দিখ আমরা সরবরাহ সমথ �ন করেত পাির িকনা (তেব তা নাও হেত পাের)
স�ম). িমেসস বাথ �রােমর সােথ �যাগােযাগ ক�ন -mbarthram@school21.org.uk - যিদ এই ��ে� �দখা যায়।

পেরর স�ােহ

মূল কম�েদর বা�ােদর জন� �ুল
আপনার অিভভাবকেদর যারা আপনােক আমােদর কম �সং�ােনর িববরণ িদেয় �গেছন তােদর ধন�বাদ জানাই। অনু�হ
ি�ফািন শালদাসেক ইেমল করা চািলেয় যান,sshaldas@school21.org.uk , যিদ আপিন মেন কেরন �য আপনার এক�ট চািবকা�ঠ
কম� এবং আমােদর সমথ �ন �েয়াজন হেব। সরকার এখনও 'কী' শ��ট সং�ািয়ত কেরিন
কম�। একবার তারা করার পের আমােদর আরও �� ধারণা আসেব এবং আমােদর পিরক�না�িল �যাগােযাগ করব communicate এটা হেব
সংখ�ায় িনিদ�� হওয়া আমােদর পে� ���পূণ � যােত আমােদর িনরাপদ কম� অনুপাত থাকেত পাের।

পিরি�িত আবার পিরবত�ন না হেল মূল �িমকেদর বা�ােদর �ুল বুধবার �থেক �� হেব
২৫ �শ মাচ� ২০২০ The অিতির� দু�ট িদন আমােদর িবদ�ালেয়র জন� স�ঠকভােব ��ত হেত �দয় prepare
পুনরায় �খালা।

িবেশষ চািহদা স�� িশ�েদর জন� �ুল

mailto:mbathram@school21.org.uk
mailto:sshaldas@school21.org.uk
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পৃ�া ২

আবার আমােদর কােছ এখনও সরকােরর কাছ �থেক স�ূণ � িববরণ �নই তেব 30 �শ �সামবার �থেক �� হে�
মাচ� আমরা এক�ট EHCP (িশ�া এবং।) িদেয় িশ�েদর জন� �ুল �খালার পিরক�না করিছ
�া��েসবা পিরক�না) এবং যারা িনউহােমর কাছ �থেক িবেশষ �েয়াজন তহিবল পান। রােতর পাহারাদার
Dilger, অ�ভ� ��� আমােদর �হড ( cdilger@school21.org.uk ) ��া�ােমর সােথ �যাগােযাগ করা হেব
এই জন� এ�িলর জন� আমােদর স�ঠক ব�ব�া আেছ িকনা তা িন��ত করেত আবার আমােদর এক স�াহ িবল� করা দরকার
িশ�েদর হেয়েছ। দয়া কের �নাট ক�ন �য এ�ট স�ূণ � িবধান নাও হেত পাের, কমপে� আমােদর থাকার কারেণ নয়
কম� যারা কাজ হেত পাের না।

িশ�রা িনখরচায় �ুল খাবােরর জন� �যাগ�
�সামবার �থেক আমরা �িত িশ�াথ�র �িত সা�ািহক 10 ডলার �টে�া ভাউচার সরবরাহ করব
সমথ �ন খাদ� ব�য় ব�ৃ�। এ�ট এমন পিরবার�িলর জন� �যখােন িশ�রা িবনামূেল� িবদ�ালেয়র জন� �যাগ�
খাবার.

আমােদর ব� থাকাকালীন ভাউচার�িল �িত স�ােহর ��েত ইেমেলর মাধ�েম ��রণ করা হেব,
স�াহ বােদ অন�থায় �ুল ছ� �ট হত। ভাউচার ব�বহার করা �যেত পাের
অনলাইেন, বা আপনার �াট�েফান বা অন�ান� �মাবাইল িডভাইস �থেক সরাসির ��ান করা। না
মু�ণ �েয়াজন।

আপনার যিদ এমন �কানও �মাবাইল িডভাইেস অ�াে�স না থােক যা ভাউচার �দশ �ন করেত ব�বহার করা �যেত পাের, দয়া কের
�ুেলর অভ�থ �না 0208 262 2121 কল কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন  বা �জিন ইেমল
jansell@school21.org.uk এবং আমরা এক�ট শারীিরক উপহার কােড�র জন� ব�ব�া করা হেব আপনােক �পা� করা হেব।
আমরা যত তাড়াতািড় স�ব আপনার কােছ এ�ট পাওয়ার জন� কাজ করব, �সখােন িকছ� টা িবল� হেত পাের
�পা� িসে�েমর কারেণ এ�িল �হণ করেছ।

এ িবষেয় আপনার যিদ �কানও �� থােক তেব দয়া কের �জিনর সং�েশ � আসেত ি�ধা করেবন না
Ansell jansell@school21.org.uk

 

�হাম লািন �ং ��া�াম
আমােদর �ােন পিরক�না রেয়েছ এবং �যেত ��ত রেয়েছ তেব আমরা যিদ আগামীকাল হয় তেব কালই এ�ট �কাশ করব
�জিসএসই এবং এ-�র�িলর পিরক�না স�েক� সরকােরর কাছ �থেক আরও �নুন। ধন�বাদ �তামার
এই উপর �ধয �। ইিতমেধ� �াথিমক িশ�ার সাইট এবং �গল ��িণক� রেয়েছ
বা�ােদর করার জন� ��ত কাজ।

�কানও সমস�া ইেমল:virtualclassroom@school21.org.uk

িবস্তৃত সমথ �ন
িনউহাম সহায়তা সং�া�িলর এক�ট তািলকা মাধ�েম পা�ঠেয়েছ যা �লােকরা তােদর সমেয় আকঁেত পাের
এই সমেয়র. তারা নীেচ অনুিলিপ করা হয়।

Newham, পিরবােরর তথ� সািভ�স ও �ানীয় অফার -www.families.newham.gov.uk
এক�ট অ�ভ� �� �ানীয় পিরবার িডের�ির এবং িশ� এবং অ� বয়� পিরবােরর সােথ পিরবার�িলর জন� গাইড গাইড
িবেশষ িশ�াগত �েয়াজন এবং / অথবা অ�মতা সহ 0-25 বছর বয়সী �লাক people

পৃ�া 3

ওেয়বসাইট
https://newham.foodbank.org.uk/

mailto:cdilger@school21.org.uk
glocom://02082622121
glocom://02082622121
mailto:jansell@school21.org.uk
mailto:jansell@school21.org.uk
mailto:virtualclassroom@school21.org.uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.families.newham.gov.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://newham.foodbank.org.uk/
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জ�ির অব�াসহায়তা
খাদ� ব�াংক মেনার পাক� �স�ার

মেনার পাক� ি��ান �ক�
454 হাই ি�ট উ�র
E12 6RH

�খালার টাইমস: ম�ল 10:00 - 12:00 অপরা�
খাদ� ব�াংক �স� মাক�স �স�ার,

218 �টালেগট �রাড,
Beckton,

ল�ন,
E6 5YA

020 7474 3060

�খালার টাইমস: ��বার সকাল 7:00 টা - 9:00 টা
খাদ� ব�াংক বিন ডাউনস কিমউিন�ট �স�ার

বিন ডাউনস চাচ� হল,
ডারওেয়ল ��া�ারস �রাড ব�
E6 6BT

020 7474 3060
খাদ� ব�াংক ল�ন ঘানা এসিডএ চাচ�

চাদউইন �রাড,
Plaistow,
ল�ন
E13 8NF

0207 474 8095

বহৃ�িতবার, সকাল 6:00 টা - 8:00 pm

খাদ� ব�াংক �রেহাবথ চাচ�
478 বািক�ং �রাড,
Plaistow,

ল�ন
E13 8QB

07951 612405  (জ�রী খাদ� িবতরণ)

শিনবার, সকাল 9:00 am -11: 00 টা

খাদ� ব�াংক রেয়ল ডকস ��য়াকলাপ �ক�
আলবাট� �রাড,
ল�ন
E16 2JB

0207 476 1666  (জ�রী খাদ� িবতরণ)

পৃ�া 4

�সামবার - ��বার, সকাল সােড় ৯ টা - দুপুর ২ টা
খাদ� ব�াংক WGMI

738 বািক�ং �রাড,
ল�ন

E13 9LB

07944 101267  (জ�রী খাদ� িবতরণ)

রিববার, সকাল সােড় দশটায় - দুপুর ১ টা

glocom://02074743060
glocom://02074743060
glocom://02074748095
glocom://07951612405
glocom://02074761666
glocom://07944101267
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জ�ির অব�াসহায়তা
(অথ �াত ্খাবার)
পােস �ল,
�পাশাক ইত�ািদ)

● FairShare - www.fairshare.org.uk
● স�ালেভশন আিম � -

https://www.salvationarmy.org.uk/emergency-assistance

সমথ �ন
�সবা

● পািরবািরক জীবন - উপল� তথ�, পরামশ �, িনেদ�শনা ও সমথ �ন
প�ােরি�ং এবং পািরবািরক জীবেনর �য �কানও িদক �থেক। তােদর �হ�লাইন ন�র�ট
0808 800 2222

● �জনজার ��ড - পরামশ � ও ব�বহািরক সে� একক বাবা উপল�
সমথ �ন কির। আপিন কল করেত পােরন�জ�ারে�ড িস�লমূল �হ�লাইন উপর
0808 802 0925

● স�ক�যু� - স�ক� সহায়তা �দান কের সহবা�ােদর জন� সাহায�
ও ত�ণেদর এবংপািরবািরক জীবন এবং িপতামাতার সােথ সহায়তা ক�ন

● একক বাবা - সাহায�, পরামশ � এবং সে� একক বাবা উপল�
সমথ �ন

● মাতািপতা জন� YoungMinds - মানিসক �া�� এবং �ায় পরামশ � �দান
িশ� এবং ত�ণেদর মেধ� আচরেণর সমস�া। আপিন কল করেত পােরন
0808 802 5544 এ িপতামাতার �হ�লাইন

● পিরবার রাইটস গ্�প - বাবা বা অন�ান� আ�ীয় �দান কের
সামা�জক কম� বা আদালত যখন তােদর অিধকার এবং িবক� স�েক� পরামশ �
তােদর িশ�েদর কল�াণ স�েক� িস�া� িনেত। তােদর পরামশ � লাইন
ন�র 0808 801 0366

মাতৃ�
সমথ �ন

● Newham, এনিস�ট (সমথ �ন �ন�পান করান অ�ভ� ��) এবং মেধ� মাতািপতা
মাই� িপএনিড সমথ �ন

https://www.nct.org.uk/local-activities-meets-ups/region-london/newham

Tern মাতৃে�র ভেয়েসস পাট�নারিশপ িনউহাম (�াে��র জন� সামা�জক কম �)

https://www.safh.org.uk/newhammvp?fbclid=IwAR1neKgylidNTIuh8nMItSeL
Xgmv8arCZ9dCRMjCkiHYnJ5XwpXaUfmT7zo

Pre িবক� গভ�াব�া এবং পািরবািরক সমথ �ন িবেশষত যােদর না �নই support
সরকারী তহিবল অ�াে�স।

http://www.altel.org.uk/

Helplines ● Kooth অনলাইন কাউে�িলং (10-16 বছর বয়সীেদর) -www.kooth.com
● চাই�লাইন0800 11 11
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● Newham, টিকং �থরািপর (�-�রফােরল)0208 475 8080
● NSPCC- 0808 800 5000

● পািরবািরক জীবন- 0808 800 2222
● পলায়নমান ি� - 116 000
● ত�ণ ত�ণীেদর মূল �হ�লাইন- 0808 802 5544
● Gangsline- 0800 032 9538
● Crimestoppers- 0800 555 111

উপকািরতা
পরামশ �

Ps https://www.:30 �বাঝাপড়া ওভারসাল credit.gov.uk/coronavirus/

● Newham, কিমউিন�ট এবং সংকট সােপাট� -
https://www.newham.gov.uk/Pages/Services/Newham-community-an

D-স�ট-support.aspx
স�দায়
িভি� কের
সমথ �ন

● দ� বাচাল �ক� - https://themagpieproject.org/
● িবিডিসএ কিমউিন�ট অ�ােসািসেয়শন - www.bonnydowns.org।

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.fairshare.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.salvationarmy.org.uk/emergency-assistance
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://familylives.org.uk/
glocom://08088002222
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.gingerbread.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://gingerbread.org.uk/content/425/Helpline
glocom://08088020925
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.relate.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-children-and-young-people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-children-and-young-people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-family-life-and-parenting
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.singleparents.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
glocom://08088025544
glocom://08088025544
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.frg.org.uk/
glocom://08088010366
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.nct.org.uk/local-activities-meets-ups/region-london/newham
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.safh.org.uk/newhammvp%3Ffbclid%3DIwAR1neKgylidNTIuh8nMItSeLXgmv8arCZ9dCRMjCkiHYnJ5XwpXaUfmT7zo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.safh.org.uk/newhammvp%3Ffbclid%3DIwAR1neKgylidNTIuh8nMItSeLXgmv8arCZ9dCRMjCkiHYnJ5XwpXaUfmT7zo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.altel.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.kooth.com/
glocom://08001111
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://gingerbread.org.uk/content/425/Helpline
glocom://02084758080
glocom://08088005000
glocom://08088002222
glocom://08088025544
glocom://08000329538
glocom://0800555111
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.newham.gov.uk/Pages/Services/Newham-community-and-crisis-support.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.newham.gov.uk/Pages/Services/Newham-community-and-crisis-support.aspx
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গ্�প �ক��িল িবেশষত �বীণ, িশ�, িপতামাতা / য�শীল এবং যুবকেদর পাশাপািশ for�া��কর খাবার, দািরে��র �িত��য়া,
�ীড়া এবং এক�ট উদ�ান �ক�।

স�দায়
িভি� কের
সমথ �ন
গ্�প

● অ�ােসনশন কিমউিন�ট �া� -
http://www.ascensioncommunity.org.uk/eldersproject.html

● িনউহাম স�দােয়র িল� -
https://www.community-links.org/advice/

ঋণ
ম�ােনজেম�

● MoneyWorks -https://newhammoneyworks.co.uk/

িনউহাম মািন ওয়াক�স
112 - 118 ��াভ
ল�ন
E15 1NS

�সাম �থেক ��

সকাল 9:00 টা - 5:00 pm

�টিলেফান: 020 8430 2041

ইেমল: Moneyworks@newham.gov.uk

সামা�জক মাধ�ম
অ�াি�েকশন এবং
সমথ �ন
গ্�প

● Newham, জন� এক�ট �ফসবুক গ্�প �যখােন �লােকরা �সট আপ করা হেয়েছ
সহায়তার �েয়াজেন বািস�ােদর জন� তথ� �পা� কের যাে�ন:
https://www.facebook.com/groups/202303704194767/

● সােড় ব��শ ভাজা অ�াপ - সােড় ব��শ ভাজা, খাদ�-ভাগ কের �নওয়ার জন� এক�ট �মাবাইল অ�াি�েকশন কমােত িনশানা
খাদ� অপচয়। উদ্ব�ৃ খাবােরর সােথ তােদর সংযু� কের এ�ট এ�ট কের
যারঁা �েয়াজন বা এই জাতীয় খাবার �হণ করেত চান।

আপনার িব��,

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.ascensioncommunity.org.uk/eldersproject.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://newhammoneyworks.co.uk/
glocom://02084302041
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.facebook.com/groups/202303704194767/

