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পৃ�া 1

িপচেফাড� ি�ট
�াটেফাড�
ল�ন

E15 4RZ

�টিলেফান: 020 8262 2121
13202020

ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

পুনঃ �কািভড -১৯ কেরান ভাইরাস আপেডট

এই সমেয় আপনার সম� সহায়তার জন� আপনােক ধন�বাদ। ���িল �নেত এবং �িত��য়া জানােত এ�ট সিত�ই সহায়ক হেয়েছ
এবং সবাইেক এক স�দায় িহসােব একসােথ কাজ করা �দখেত উ�ল হেয়েছ।

ত�ণেদর পােঠর ��ে� কেঠার পির�ম করা, পরী�ার ��িত �নওয়া এবং সহ �ুল জীবন �াভািবক িহসােব চলেত থােক
এই সব তােদর অ�গিতেত �হণ। তেব, আপিন �যমন�ট �দেখেছন এবং �যমন�ট আমােদর পােঠ� ��রণ করা হেয়েছ, সরকার
কীভােব ভাইরাস�টর কােছ �যেত হেব �স স�েক� গতরােত তােদর পরামশ � পিরবত�ন কেরিছেলন।

সম� িববরণ এখােন পাওয়া যােব:
https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

�ধান পিরবত�ন�িল হ'ল:
• বা�ােদর যিদ উ� তাপমা�া থােক (৩.8.৮ িডি� এবং উ�তর) এবং / অথবা এক�ট নত�ন, �মাগত কািশ হয়

সাত িদেনর জন� বািড়েত �-িব��� হওয়া উিচত । এই দৃেশ� দয়া কের আমােদর �াভািবেকর মাধ�েম জানান
অনুপি�ত চ�ােনল�িল - সােড় ৮ টার মেধ� উপি�িত @ school21.org.uk ইেমল করা বা �ুেল �কানও বাত�া �রেখ
উ�রেফান 0208 262 2121  এ�েটনশন 1 - তারা �-িব��� হেব তা �জার িদেয়।

• �-িব���তার জন� িনিদ�� িনেদ�িশকা রেয়েছ যা উপেরর সােথ সংযু� রেয়েছ তেব মূল িবষয়�িল হ'ল:

o যখনই আপনার বািড়র অন�ান� �লাকেদর �থেক কমপে� 2 িমটার (�ায় 3 ধাপ) দেূর থাকুন
স�ব

�হ একা ঘুেমাও
o �িত�ট সময় সাবান ও জল ব�বহার কের িনয়িমত 20 �সেক� হাত ধুেয় িনন
o �বীণ এবং অ�িন �িহত �াে��র মেতা দুব �ল ব���েদর �থেক দেূর থাকুন

যতটা স�ব শত�
o ল�ণ�িল ��র 7 িদন অবিধ বা�ােদর ঘের থাকেত হেব। 7 িদন পের, যিদ

তারা ভাল �বাধ কের এবং আর উ� তাপমা�া থােক না, তারা তােদর �াভািবক অব�ায় িফের আসেত পাের
��টন। যিদ তােদর �কানও উ�িতর ল�ণ না থােক এবং ইিতমেধ� িচিকত্সা না চাওয়া হয়
পরামশ � (ল�ণ�িলর অবনিত হেল আপনার করা উিচত), আপনার অনলাইেন এনএইচএস 111 এর সােথ �যাগােযাগ করা উিচত
এ 111.nhs.uk । আপনার যিদ ই�ারেনট অ�াে�স না থােক তেব আপনার এনএইচএস 111 কল করা উিচত।

o কেরান ভাইরাস সং�মণ সে�ও িকছ�  �লােকর মেধ� কািশ �বশ কেয়ক স�াহ ধের চলেত পাের
সাফ করা। অিবরাম কািশ একার অথ � এই নয় �য আপনার অবশ�ই �-িব��� হেয় �যেত হেব
7 িদেনর �বিশ

�নাট: �বীণ িশ�াথ�েদর জন� যারা �-িব��� তেব ভাল �বাধ করেছন, িবেশষত যারা এ-�লেভেলর জন� ��িত িনে�ন, আমরা
তােদর '�গল হ�া�আউটস' এ �যাগ িদেত বলেব যােত তারা এখনও �শখার অ�াে�স করেত পাের। আরও তথ� অনুসরণ করেত
িমস ��নসর, িস� 21 এর �ধান

• িবেদশী �ুল �মণ�িল এিগেয় যােব না (িবেশষত 21 �ুেল এর অথ � ইরাসমাস
��া�াম) ।

পূেব � �সট-আউট িহসােব, িবদ�ালয়�ট এই�িল করেব:

• সাবান এবং গরম জল িদেয় 20 �সেকে�র জন� হাত �ধায়ার উপর �জার িদন এবং ' এ�ট ধ�ন, এ�ট িব� ক�ন, হত�া ক�ন'
হািঁচ এবং �টসু�েত �যাগােযাগ

• িনয়িমত দরজার হাতল�িল পির�ার ক�ন
• কম� এবং িশ�াথ�েদর অনুপি�িত িনিবড়ভােব পয �েব�ণ ক�ন
• �ুল দশ �নাথ�েদর নজরদাির
• সম� উপল� জন�াে��র পরামশ � অনুসরণ ক�ন
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পৃ�া ২
এই সমেয়, আিম িপতামাতার ইেভ��িল ই�ার পয �� �িগত করিছ - অন�ান� ইেভ��িলর মেধ� এ�ট সরাসির �ভাব �ফেল
�াথিমকভােব ২৩ �শ - ২ March �শ মাচ� �ুল স�ােহ িপতামাতােক িনেয় আসুন এবং ১ March �শ মাচ� িশ�কম � কম �শালা,
২০ �শ মাচ� মধ�ম িবদ�ালেয়র গিণত কুইজ রাত এবং ২৪ �শ মাচ� স��া 12 টায়। যিদও এই না
সরকােরর সরাসির িনেদ�িশকা, আিম মেন কির �য আমরা �যাগােযাগ�ট পয �েব�ণ করেত পাির তা িন��ত করার জন� এ�ট এক�ট �বাধগম� সতক�তা
কম� এবং িশ�েদর জন� পেয়�।

আমরা ই�ার অবিধ �মণ�িল �িগত করিছ, বছর 4 এ সাতঁার কাটা সহ Again আবার �কানও িনিদ�� িদকিনেদ�শনা �নই আিম
ঘের বেস সহকম� থাকেল আমােদর সাইেট যতটা স�ব কম� আেছ তা িন��ত করেত চাই। �ানীয় �চ�র
�ুল�িল ��া�ট�ং িফ�চার�িল �থেকও খুব �বিশ টানেছ তাই আমরা মামলা অনুসরণ কেরিছ। বছর 10 এবং বছর 12 িরেয়ল
ওয়া�� লািন �ং ��সেম�স বত�মােন পয �ােলাচনাাধীন রেয়েছ কারণ আমরা িনেয়াগকত�ােদর কাছ �থেক �া� তেথ�র জন� অেপ�া করিছ। আিম
পেরর স�ােহর �থম িদেক িপতামাতা / য�শীলেদর আপেডট করেব।

আপনার সমথ �েনর জন� আবারও ধন�বাদ এবং আিম িচনেত পাির এ�ট এক�ট উে�গজনক সময় হেত পাের তাই দয়া কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন
�য �কান উপােয় সমথ �ন করেত পােরন। িবদ�ালয়�ট িবিভে�র জন� �মাগত পিরক�না �হেণর জন� কেঠার পির�ম কের চেলেছ
ঘটনা এবং আমরা অনুভব কির �য আমরা �তু পিরবত�েনর পিরি�িত�টর মুেখামুিখ হেত ��ত আিছ।
এই তথ��ট িচ�ঠ এবং িনউজেলটােরর মাধ�েম ��রণ করা হেব। আমােদর সামেনর অিফেস কিপ থাকেব এবং তা হেব
আমােদর ওেয়বসাইেট।

�তামার িবশ্ব্�,

অিল �দ �বােটন
�ধান িশ�ক


