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ি য় িপতা / মাতা, আপনার চলমান সহায়তার জন আপনােক আবারও ধন বাদ। আিম আশা কির আজেকর িদন ট সকেলর পে

ম ােনজেম…

পৃ া 1

ি য় বাবা / য শীল,
আপনার চলমান সমথেনর জন আপনােক আবার ধন বাদ। আিম আশা কির আজেকর িদন ট সকেলর পে

ম ােনজেম েযাগ িছল।

কেয়ক ট বাতা:
ভাচয়াল ু ল বছর 10-13
এ ট 25 মাচ বুধবার সােড় আটটায়

হেয় যায় rem িশ

াথ রা তােদর অনুসরণ করেব

সামবার ও ম লবার কািচংেয়র পাশাপািশ সাধারণ সময়সূিচ এবং
ষ ফেমর জন

ক

িল (এবং

ত অধ য়ন child) আপনার স ান যিদ অনু হ কের সাধারণ ভােব ু েল যাগােযাগ ক ন

অসু এবং উপি ত হেত পাের না (ইেমল - attendance@school21.org.uk বা 0208 এ িবদ ালেয় কল করা
262 2121 (িবক 1) সকাল 8:30 টার আেগ)।
সরকার কীভােব জিসএসই এবং

ড বরা

এ বছর এ- লেভল। আমরা মেন কির িশ
কাজ এবং অন ান কারণ। পরী
এই অিন

য়তার উপর িভি

দেব তা পুেরাপুির পির ার হয়িন
াথ র উপর িভি

কের আমােদর িশ

েকর রায় জমা িদেত হেত পাের

ার িনয় ক, অফকুয়াল তারপের পযােলাচনা এবং

স রফাের

করেব।

কের আমরা আগামী দুই স াহ ধের 11 এবং 13 বছেরর সােথ কাজ করব

আমােদর কােছ তােদর কােজর সেবা ম

মাণ রেয়েছ তা িন

ত করার জন , যা িকছ আেছ তা িনিবেশেষ

আেগ িগেয়িছলাম
ভাচয়াল ু ল ট ই

ার ছ টর িদেন চলেব না।

কান সমস া
মূল পিরিচিত:
মাধ িমক
িস

ধান: িমেসস Futo rfuto@school21.org.uk

21 এর

ধান: মস

নসারkspencer@school21.org.uk

বা:virtualclassroom@school21.org.uk
িশ

রা িনখরচায় ু ল খাবােরর জন

যাগ

আজ থেক আমরা সা ািহক টসেকা ভাউচার

দান কের 15 £ সমথন করার জন পুতিল

িত

খাদ ব য় বৃ

। এ ট এমন পিরবার িলর জন যখােন িশ রা িনখরচায় ু ল খাবােরর জন যাগ ।

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
মু ণ

াটেফান বা অন ান মাবাইল িডভাইস থেক সরাসির

ান করা। না

েয়াজন।

আপনার যিদ এমন কানও মাবাইল িডভাইেস অ াে স না থােক যা ভাউচার

দশন করেত ব বহার করা যেত পাের, দয়া কের

0208 262 212 ু েল অভ থনা কল কের আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন বা আসা ু েল
অভ থনা অিফস এবং আমরা এক ট শারীিরক উপহার কােডর জন ব ব া করা হেব আপনােক পা করা হেব। আমরা যখন করব
এ িল যত তাড়াতািড় স ব আপনার কােছ পাওয়ার জন কাজ ক ন, এ িল পেত িকছটা িবল হেত পাের
ডাক িসে

েমর কারেণ।

এ িবষেয় আপনার যিদ কানও
Ansell jansell@school21.org.uk

থােক তেব দয়া কের জিনর সং
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েশ আসেত ি ধা করেবন না
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ম ােনজেম…

পৃ া ২

সবেচেয় শ

শালী িহেটর জন

াউডফা

ং

স াহাে , ু ল 21-এর িকছ কম সহায়তায় সহায়তা করার জন এক ট তহিবল সং েহর
আমােদর স

চারণা

কেরিছেলন

দােয়র লােকরা যারা বতমান পিরি িতেত লড়াই করেত পাের। যিদও

সরকার কাযকরভােব সমথন রেখিছল বেল মেন হে

, পিরবার িলেত পৗ ছােত এ ট সময় িনেত পাের

এবং কভােরজ মেধ ফাঁক হেত পাের।
এই স ােহর শেষর িদেক, যােদর সবেচেয় বিশ

েয়াজন তােদরেক এই তহিবল িবতরণ করার পিরক না রেয়েছ।

এ ট এক ট িবশাল পিরমাণ অথ হেব না, তেব যারা সবেচেয় ক ঠন পিরি িতেত আেছন for
(উদাহরণ

প, য ব

রা তােদর আয় বা চাকির হািরেয়েছন বা যারা কাজ পেত পােরন না কারণ তারা

য শীল হয়), এ ট এক ট ছাট সহায়তা হেত পাের।
আপনার কােছ িতন ট িবক রেয়েছ:
সাহােয র জন জ

াসা ক ন আপিন আমােদর সাহােয র

স ােহর শেষ আপনােক সমথন। এ টর পরী

েয়াজন হয়, আমরা ভরাট করার অনুেরাধ - এই ফম ট িন

ত করার আমরা পেত পােরন

ার কানও উপায় নই - এ ট িভি ক

িব াস রাখুন।
পাস - সাইন আপ করেবন না। আপিন যিদ এই িবক ট চয়ন কেরন, আপিন অনুমিত িদেয় কারণ টেক সমথন করেছন
আপনার অেথর 'ভাগ' অথ যারা সত ই এ ট
িদন - আপিন যিদ আিথকভােব সুরি
এই বুধবােরর মেধ GoFundMe

েয়াজন তােদর আবার িবতরণ করেত হেব।

ত হন তেব আপনােক অনুদান দওয়ার ( বনােম) াগত করার চেয় আরও বিশ আপনােক াগতম

চার। অবশ ই, এেকবাের কানও

ত াশা নই

আপিন এ ট করার জন ।
https://www.gofundme.com/f/s21-family-support?utm_source=customer&utm_medium=copy
_link & utm_campaign = p_cf + + শয়ার- বাহ-1
আমরা
সা

বােরর মেধ যারা সাহায চেয়িছ তােদর জন উ ািপত কানও অথ িবতরণ করার ল

রাখব

িতক. যারা সাহায চেয়েছন তােদর মেধ তহিবল িল সমানভােব িবতরণ করা হেব।

ঘের বেস
আগামীকাল আমরা খুব অ সংখ ক পিরবােরর জন উ ু

থাকব তেব আিম মেন কির এ ট

পূণ

সাধারণ িনেদশ মেন রাখেবন (নীেচ সট আউট)। আমরা এই সমেয় বািড়েত থাকেত পাের যিদ আমরা
হওয়া উিচত - এ ট সেবা ম উপায় যা আমরা সবাইেক সাহায করেত পাির।

পৃ া 3

।
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এখােন সম

সরকারী িনেদিশকা: https://www.gov.uk/coronavirusআিম িন

বরাবেরর মেতা দয়া কের যেকান
আমােদর ু ল স

ম ােনজেম…

ত য আরও অনুসরণ করেব।

বা উে েগর সােথ যাগােযাগ ক ন (বা আপিন য ধারণা িল ভাগ কের িনেত চান)

দায়)

সবাই িনরাপেদ থাকুন।
আপনার িব
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