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পৃ�া 1

িপচেফাড� ি�ট
�াটেফাড�
ল�ন

E15 4RZ

�টিলেফান: 020 8262 2121

1820 মাচ�
ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

�কািভড 19 / কেরানাভাইরাস স��া আপেডট - 18/03/2020

গত কেয়ক স�াহ ধের আপনার সম� সহায়তার জন� আপনােক ধন�বাদ। যথারীিত আমরা যতটা সরবরাহ করার �চ�া করিছ
যত তাড়াতািড় আমরা এ�ট �পেত তথ�।

আমরা আজ স��ায় �ধানম�ীর কাছ �থেক �েনিছ �য িবদ�ালয়�িল অদরূ ভিবষ�েতর জন� ব� করেত হেব
এই ��বার �থেক তেব �য তারা দুব �ল িশ� এবং যােদর জন� �কানওরকম ফম � �খালা থাকেব
িপতামাতারা মূল কম�। এই দু�ট �গা�� এখনও �ক রেয়েছ �স স�েক� আমােদর কােছ বত�মােন গাইেড� �নই। আমরা করব
যত তাড়াতািড় এ�ট ভাগ কের িনন।

আমরা আরও �েনিছ �ীে�র পরী�া�িল এিগেয় যােব না, তেব পরবত��ট কী হেব তা িনেয় আমােদর এখনও ��তা �নই
পদে�প হয়।

এ�ট এক�ট �তু িবকিশত পিরি�িত এবং িবদ�ালেয়র দুর� িশ�ার সােথ জিড়ত থাকার পিরক�না রেয়েছ il
�গল ��িণক� এবং �াথিমক িশ�ার সাইট (এখােন ) , এর উপর িভি� কের পুনরায় �িত�াপন করেত আমােদর িকছ�  সময় �েয়াজন
তথ�।

আগামীকাল এবং ��বােরর জন�, আমরা অনুভব কেরিছ �য িবদ�ালেয়র যতটা সরবরাহ করা যায় ততট� কু উ�ু� রাখা ভাল
পিরবার এবং িশ�েদর সহায়তা। তেব, িপতা-মাতা িহসােব আপিন যিদ মেন কেরন �য আপনার স�ােনর �য�ট রেয়েছ তা �ত�াহার করা ভাল
অবশ�ই আপনার িস�া� এবং উপি�িত জিরমানা হেব না।

পূেব � �কািশত �-িব���তার িদকিনেদ�শ স�েক�ও দয়া কের সেচতন হন। আপিন বা আপনার �কউ যিদ
পিরবােরর এক�ট নত�ন, পুনরাবিৃ�যু� কািশ বা ৩ 37.৮ ও তার �বিশ তাপমা�া রেয়েছ, আপনার সকলেক 14 এর জন� �-িব��� করা উিচত
িদন (এখােন আরও গাইেড�: https://www.gov.uk/go સરકાર/topical-events/ coronavirus-covid-19-uk-
সরকার-�িত��য়া)

বৃহ�িতবার 19 তম মাচ�
আমােদর কম�েদর �েরর কারেণ �ুল�ট আংিশক বে� থাকেব। আগামীকাল �ুল ব� থাকেব
িন�িলিখত বছেরর গ্�প:
বছর 12
বছর 13
বছর 9
বছর 8
10 এবং 11 বছর �বলা 1:50 এ বািড়েত যােবন (মধ�া�েভাজেনর পের)

আমােদর �েয়াজনীয় �পিডয়া��ক �াথিমক িচিকত্সার আবরণ থাকায় আগামীকাল পুনরায় অভ�থ �না �খালা থাকেব।

��বার 20 তম মাচ�
আমরা আগামীকাল ��বার �কান বছেরর গ্�েপ খুলেত পাির তা �যাগােযাগ করব (কম�েদর সংখ�া রেয় যােব)
�বাহ) তেব আমরা মধ�া�েভাজেনর পের সাইেট সম� ছা�েক বরখা� করব । এ�ট সম� বা�ার জন� �বলা �দড়টায়।

মধ�া�েভাজ
আজেকর মেতা, যিদ �য পিরবার�িল িনখরচায় �ুল খাবােরর জন� �যাগ� এবং �-িব��� না হয় তারা যিদ এক�ট বাছাই করেত চায়
ব�াব�ী মধ�া�েভাজন তারা এ�িল করেত ি�ধায় (রাত 12:00 �থেক 12:30 এর মেধ�)। আপিন যিদ �-িব��� হন এবং �েয়াজন হয়
মধ�া�েভাজ, আমরা �চ�া করব এবং আমরা �সেবর সমথ �ন করেত পাির িকনা তা �দখেত �চ�া করব (তেব তা স�ম নাও হেত পাের)। িমেসস বাথ �রােমর সােথ �যাগােযাগ ক�ন
mbarthram@school21.org.uk - যিদ এ�ট হয় তেব।

কে�� / এনিড ওভারিলফ ………………

পৃ�া ২

পরবত� পদে�প
এ�ট অবশ�ই এক�ট উে�গজনক সময় তেব আমােদর �চ�র স�দােয়র অফার�িল �দখার জন� এ�ট অনুে�রণামূলক হেয় দািঁড়েয়েছ
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অন�েক সাহায� করার জন� অিভভাবকেদর যারা আপনােক দুদ�া� ধারণা �দওয়ার পরামশ � িদেয়েছন তােদর জন� ধন�বাদ। আিম জািন না পেরর কেয়কটা িকমাস ধের রাখা হেব। তেব আিম জািন �য আমরা এ�টর মাধ�েম এক�ট স�দায় িহসােব �যাগদান করব, এক�টেত �যাগ িদেয়িছ
এেক অপরেক সমথ �ন করা এবং িব�েক আলাদা করার সাধারণ উে�শ�। আমরা যখন আমােদর পিরক�না কির
এই সমেয়র মেধ� আমরা কীভােব �যাগােযাগ রাখব আমরা তা আমােদর মেনর সামেন �রেখ চেলিছ।

�তামার িবশ্ব্�,

ও িড বাটন
�ধান িশ�ক


