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পৃ�া 1

িপচেফাড� ি�ট
�াটেফাড�
ল�ন

E15 4RZ

�টিলেফান: 020 8262 2121

17202020
ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

�কািভড 19 / কেরানভাইরাস আপেডট (স��া) - 17/03/2020

এই চ�ােল��ং সমেয় আপনার সমথ �েনর জন� আপনােক অেনক ধন�বাদ। �ুল এক�ট শা� এবং উে�শ�মূলক হেয়েছ
�ান এবং আমরা আশা কির আমরা পিরবারেক যতটা স�ব সােপাট� করার জন� আমােদর দািয়� পালন করিছ।

বত�মােন আমরা উ�ু� থাকার জন� সরকােরর পরামশ � �মেন চলিছ। তেব, আগামী কেয়কিদন ধের আমরা over
আংিশকভােব বছেরর গ্�প�িলেত ব� হেয় যােব �যখােন িনরাপেদ �শখার ব�ব�া করার মেতা পয �া� কম� আমােদর �নই। দ�
�ুল�ট কম�েদর �-িব���তার জন� অত�� স��য় ভূিমকা �হণ করেছ, তা িন��ত কের আমরা সম� জন�া�� অনুসরণ কির
িনেদ�িশকা। আমােদর ল�� িবদ�ালেয়র পিরেবশেক যতটা পাির িনরাপদ রাখা।

�কান �গা�� বািড়েত রাখেবন তা িস�া� �নওয়ার সময় আমরা এই নীিত�িল ব�বহার করিছ:

1. িপতামাতােক স�ম হেত সহায়তা করার জন�, �ুেল সবেচেয় কিন� বা�ােদর জন� �ুল উ�ু� রাখা
কােজ যাও

২. আমরা খুজঁিছ �য �কান বষ ��িল িশ�কেদর িব��� কের �দয় তাই আমরা �চ�া কের �দখেত পাির এবং চািলেয় �যেত পাির
একই ছা�েদর সােথ িশ�ক

৩. আমরা �ুল�ট �খালা রাখেত এবং ১১ বছর এবং ১৩ বছর উপলে� উপল� করার �চ�া করিছ (আজ এ�ট জিড়ত
ঘের বেস বছর 12)

৪. িনরাপদ অনুপাত সমথ �ন করার জন� সামি�ক িশ�ানিবশ উপি�িতর সংখ�া পয �ােলাচনা করা

বুধবার 18 তম মাচ�
আজ িবেকেল পাঠােনা পাঠ�পে� পরামশ � �দওয়া এবং ভিবষ��াণী করা কম�েদর অনুপি�িতেত আমরা বছর�িলেত ব� হেয় যাব
আগামীকাল 8, 9 এবং 12। িশ�াথ�েদর �গল �াস�েম কাজ উপল� থাকেব। �য �কানও সমস�ার জন� ইেমল ক�ন:
ভাচ� �য়াল �াস�ম @school21.org.uk । যিদ রাতারািত �জিনস�িল পিরবিত�ত হয়, আমরা সকােলর মেধ� আবার �যাগােযাগ করব
7:45 টা।

�াথিমক বািড় �শখা
সংবধ �না - বছর 4 �থেক �ুল ব� হওয়ার ইেভে� আমরা এই ওেয়বসাইেট কাজ �কাশ করব:
https://sites.google.com/school21.org.uk/primaryschool21classroom/home?pli=1&authuser=2। এখােন
ইিতমেধ� �সখােন িকছ�  কাজ হেয়েছ তেব আরও যু� করা হেব।

�যসব বাবা-মা / �কয়ারাররা এনএইচএেস কাজ কেরন বা �া��েসবা সমথ �ন কেরন
আমরা জািন না �য কেয়ক স�ােহর মেধ� কী হেব তা িক� সরকার �য কারণ�িল পালন করেছ তার এক�ট
িবদ�ালয়�িল উ�ু� করা হ'ল �া��েসবার সােথ কাজ করা এবং তােদর জন� কাজ কের এমন �লাকেদর �ারা তােদর সমথ �ন করা িন��ত করা
�ুেল বা�ারা। আমরা এই জাতীয় �েচ�ায় আমােদর ভূিমকা রাখেত চাই। আমােদর পিরক�নায় সহায়তা করেত আপিন যিদ আমােদর জানেত পােরন could
আপিন এনএইচএস বা �া�বয়�েদর সামা�জক য� বা অন� �কানও সমােলাচনামূলক সং�ার পে� কাজ কেরন। ি�ফািন ইেমল ক�ন
শালদাস - ছা� সমথ �েনর �ধান - sshaldas@school21.org.uk

স�দায় সমথ �ন
কম� ও িশ�াথ�রা যিদ বহৃ�র সামা�জক ব�ন ব� কের �দয় তেব তারা দুব �ল গ্�প�িলেক সমথ �ন করার জন� �মশ আ�হী।
আপিন যিদ �কানও �ক� বা ধারণা জােনন তেব দয়া কের �যাগােযাগ ক�ন। ( odebotton@school21.org.uk )

কে�� / এনিড ওভারিলফ …………………………।
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পৃ�া ২

সরকারী আপেডট এবং িচিকতস্া শত�
সব �েশষ সরকারী গাইেডে�র সােথ এখােন আপ-ট� -�ডট রাখার এক�ট অনু�ারক:
https://www.gov । দয়া কের পড়ুন
সাবধােন দুব �ল দল�িলর চারপােশর িদকিনেদ�শনা (এেত অ�িন �িহত �া�� শত�যু� ব���রা অ�ভ� �� রেয়েছ) এবং
আপনার স�ােনর এমন �কানও শত� রেয়েছ যা আমরা বত�মােন অবগত নই তা আপিন �ুল�টেক জানান �য তা িন��ত ক�ন।
িমেশল বাথ �রাম - িবজেনস ম�ােনজার - mbarthram@school21.org.uk এ ইেমল ক�ন ।

�তামার িবশ্ব্�,

ও িড বাটন
�ধান িশ�ক
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