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পৃ�া 1

ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

আপনার সমথ �ন সম� বাত�া জন� আপনােক ধন�বাদ। তারা আমােদর সকলেক সত�ই রােখ। িছল
আজ �ুেল অ� িন��ত হওয়ার জন� তেব সিত�কার অেথ � �য আমরা �সই সমেয়র মেধ� সংযু� থাকব
পেরর কেয়ক স�াহ এবং মাস

নীেচ �সট করা আমােদর পিরক�না এিগেয় চলেছ। আবার এ�ট �জার �দওয়া উিচত �য এ�ট এক�ট �তু
চলমান পিরি�িত এবং আমােদর কােছ নত�ন তথ� পাওয়ার সােথ সােথ আপনােক আপেডট করব। যিদ িবষয়�িল িন�ি� হয়
যিদও িনেচ, আমরা এক�ট ��বাের সা�ািহক আপেডট করব। আমােদর আপনার আেছ তা িন��ত ক�ন
ইেমল কের স�ঠক �যাগােযােগর িববরণ info@school21.org.uk বা �� অিফস কিলং 0208 262
2121।

এক�ট �রণ কিরেয় �দওয়াও �য আমােদর সম� �যাগােযাগ আমােদর ওেয়বসাইেট রেয়েছ:
https://www.school21.org.uk/news-events এবং আমরা এখন উদু� এবং বাংলা অনুবাদ �পেয়েছন।

আমরা আরও �শংসা কির �য সামেনর সময়�ট কারও কারও পে� চ�ােল�পূণ � হেত পাের। �যাগােযাগ ক�ন
আমরা এেক অপরেক কীভােব সমথ �ন করেত পাির �স স�েক� ধারণা�িল সহ আিম �ানীয় সং�া�িলেত িকছ�  িল� পা�ঠেয়িছ
গতকাল িক� এখােন পের আমােদর ম�ল �দখুন িকভােব স�েক� িকছ�  অিতির� িচ�া হয়।

পেরর স�ােহ

মূল কম�েদর বা�ােদর জন� �ুল
আমরা এই সকােল সকােল সরকােরর কাছ �থেক �েনিছ 'কী কম�' শ��ট �েযাজ�।
স�ূণ � তািলকা এখােন:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-p

rovision / িনেদ�িশকা-জন�-�ুল-কেলজ-এবং-�ানীয় কতৃ�প�-অন-বজায় রাখার-িশ�া-িহেতা
ision

িপতা-মাতা এবং য�শীলেদর জন� এখােন আরও তেথ�র সােথ:

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-

বাবা-এবং-�পশার / অবসান অফ িশ�াগত-�স�টংস-তথ�-জন�-বাবা-এবং-�পশার

সরকােরর প�িতর মূল নীিত�িল হ'ল:

১. বা�ােদর ঘের থাকা যিদ স�ব হয় তেব তােদর উিচত।
২. যিদ �কানও স�ােনর িবেশষে�র সহায়তা �েয়াজন হয় তেব এ�ট দুব �ল বা মা-বাবা উভয়ই (বা একাকী)

িপতা বা মাতা) যারা একজন সমােলাচক কম�, তেব তার জন� িশ�ামূলক িবধান পাওয়া যােব
তােদর।

৩. িপতামাতােদর যারা িশ�েদর মেধ� থাকার পরামশ � �দওয়া হে� তােদর উপের স�ােনর যে�র জন� িনভ�র করা উিচত নয়
সামা�জক দরূ� িবভাগ �যমন দাদা-দািদ, ব�ু বা পিরবােরর সদস�েদর সােথ members
অ�িন �িহত শত�ািদ গভ�বতী মিহলােদর অ�ভ� ��। গাইেড� এখােন
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৪. বা�ারা �মশেছ না তা িন��ত করার জন� িপতামাতারও যথাসাধ� �চ�া করা উিচত
সামা�জকভােব এমনভােব যা ভাইরাস ছিড়েয় িদেত পাের। তারা পালন করা উিচত
বড়েদর মেতা একই সামা�জক দরূে�র নীিত�িল

পৃ�া ২

মূল কম�েদর পুেরা তািলকা এই িচ�ঠর �শেষ (পিরিশ� এ) সংযু� করা হেয়েছ। তাহেল �িমকেদর মেন
তারা �য �কানও িবভােগর মেধ� পেড় তােদর তােদর িনেয়াগকত�ার সােথ তার িভি�েত িভি�ক িন��ত করা উিচত
তােদর ব�বসােয়র ধারাবািহকতা ব�ব�া, ধারাবািহকতার জন� তােদর িনিদ�� ভূিমকা �েয়াজনীয়
এই �েয়াজনীয় জনেসবা।

ইিতমেধ� এমএস শালদােসর সােথ �যাগােযাগ করা িপতামাতার জন� আপনােক ধন�বাদ। এছাড়াও পূরণ ক�ন
Google ফম � �ারা 5:00 PM আজ আমােদর পিরক�না করার জন� ।

আমরা যতটা স�ব সহায়ক হেত চাই তেব সমানভােব আমােদর আেগ �থেকই সংখ�া�িল জানেত হেব
সুতরাং আমােদর িনরাপদ কম� অনুপাত আেছ। আমােদর থাকার আেগ দয়া কের িশ�াথ�েদর �ুেল পাঠােবন না
িলিখতভােব আপনার সােথ এ�ট িন��ত।

�য সম� িশ� �ুেল আেস এবং তােদর ওষুধ খাওয়া দরকার তােদর জন� দয়া কের িন��ত হন
িপতামাতারা এ�টেক িনেয় আেস এবং ফম ��ট স�ূণ � হেয় যায় এবং অনসাইেটর সােথ �াভািবকভােব সাইন ইন কের
�থম সহািয়কা বা িশেরানাম।

এই �ুল�ট ম�লবার ২৪ �শ মাচ� (বুধবার নয় িব�াপন িহসােব) সকাল সােড় ৮ টায় �� হেব এবং
�িত�ট িদন �াথিমক বা�ােদর (Year বছর অবিধ) এবং �সেক�াির জন� �বলা সােড় িতনটায় �শষ ক�ন
িশ�েদর হেয়েছ। দুপুেরর খাবার সরবরাহ করা হেব। �থম স�ােহ ি�ফািন শালদাস, পুে�র �ধান
- সােপাট�, �হডট�চার হেত হেব sshaldas@school21.org.uk।

কম�েদর সহায়তার জন� আমরা সাইেট দািয়�রত ব���েক �ঘারােনা হেব এবং �িত স�ােহ পরামশ � �দব।
অিতির� িদন (�সামবার) িবদ�ালয়�ট পুনরায় �খালার জন� আমােদর স�ঠকভােব ��ত করার অনুমিত �দেব।

িবেশষ �েয়াজন এবং অন�ান� �গা���িলর িশ�েদর জন� �ুল

৩০ �শ মাচ� �সামবার �থেক �� কের আমরা এক�ট ইএইচিসিপ আ�া� িশ�েদর জন� �ুল�ট উে�াধন করব
(িশ�া এবং �া��েসবা পিরক�না) এবং যারা িবেশষ �েয়াজন �থেক তহিবল পান
Newham,। চািল � Dilger, অ�ভ� ��� আমােদর �হড ( cdilger@school21.org.uk) �েশ �র মেধ� থাকেব
এই জন� ��া�াম। আমােদর অিধকার আেছ তা িন��ত করেত আমােদর এক স�াহ িবল� করা দরকার
এই িশ�েদর জন� িবধান। অন�ান� বা�ােদর এবং পিরবােরর যােদর জন� সমথ �ন করা হে�
�ানীয় কতৃ�প� ইিতমেধ� আমরা পরবত� পদে�েপর সােথ �যাগােযাগ করব।

�হাম লািন �ং ��া�াম
তােদর পরী�ার ��ে� 11 বছর এবং 13 বছেরর পিরি�িত কী হেব তা এখনও পির�ার নয়।
তেব �থেক �� বুধবার 25th মাচ� আমরা জায়গায় িনব �াণ অনলাইেন িন�িলিখত
�শখার ��া�াম:

10-10 বেষ �র িশ�াথ�েদর জন� আমরা তােদর এক-এক-িডভাইেসর মাধ�েম পাঠ সরবরাহ করব। এই
সুতরাং আমরা এই ���পূণ � বছর�িলেত �শখার সমথ �ন করেত পাির। অনুশীলেন এর অথ � িশ�করা চালু থাকেব
সাধারণ পােঠর সমেয় '�গল হ�া�আউট' �শখােনার জন� ��ত। আপিন ছা� সময়সূচী খুেঁজ �পেত পােরন
তােদর িডভাইেস তােদর ক�ােল�াের। 'ভাচ� �য়াল সময়সূচী'-এ �কবলমা� এক�ট �কািচং সময় অ�ভ� �� থাকেব
এক�ট উপর অিধেবশন 10:10 টায় বৃহ�িতবার এবং বাদ িদন �ক� (বছর 10 এর জন� �য 12:05 অপরা�
এক�ট ম�লবার এবং 12 এবং 13 বছর যা ম�লবার 12:05 এর পের এবং
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1 বহৃ�িতবার �বলা 1:50 এর পের)।

পৃ�া 3

আমরা িবদ�ালেয়র মেধ�ই এই প�িত�ট চািলত কেরিছ এবং এ�ট ভালভােব কাজ কের। আমরা �চ�া এবং ছা�েদর িনব�ন করব
সাধারণ উপােয় এবং আপনােক জানােত হেব �য তারা তােদর �যমনভােব লগ ইন না কের। িশ�করা �দেবন
পােঠর পুেরা সমেয়র জন� অনলাইেন থাকেবন না তেব িকছ�  ইনপুট এবং সহায়তা সরবরাহ করেবন।
পােঠর সং�ান�িল �াভািবক িহসােব �গল ��িণকে� �পা� করা হেব। জন� িকছ�  গাইেড�
িশ�াথ� এবং িপতামাতার নীেচ সংযু� করা হেয়েছ (পিরিশ� িব এবং িস) পাশাপািশ এক�ট িভিডও �টউেটািরয়াল এখােন:
https://www.youtube.com/watch?v=cMHP0jUQAvI

দয়া কের �নাট ক�ন �য কম�েদর ওঠানামা করার কারেণ আমরা এই সম� িশ�ার গ�ারাি� িদেত পাির না
পব ��িল ঘটেব তেব আমরা যাব তার যথাসাধ� �চ�া করব, যাব আমরা যা�� পয �ােলাচনা করব।

এই পিরেবেশ কাজ করার সময় িশ�াথ�েদর �ত�াশা�িলর মেধ� রেয়েছ:

Teacher ম�ব� িবভােগ আপনার িশ�কেক কােজর িবষেয় �� �জ�াসা ক�ন
�গল �াস�ম

Your আপনার মাইে�ােফান�টেক িডফ� িহসােব িনঃশ� ক�ন।
Otherwise িভিডওর �চেয় অিডওেত থাকুন অন�থায় পরামশ � না �দওয়া
Possible স�ব হেল আপনার িডভাইস�ট এক�ট শা� �ােন �সট আপ ক�ন
Learning �শখার আচরেণর জন� আমােদর একই �ুেলর িবিধ অনুসরণ করা উিচত: �জােন থাকুন,

100% িদন, দািয়� িনন
School আপনার অবশ�ই �ুেলর সময় আপনার িশ�কেদর সােথ �যাগােযাগ করেত হেব
Still আপনােক অবশ�ই �গল ��িণকে� সময়সীমার �ারা িনধ �ািরত কাজ জমা িদেত হেব।
● �েত�কেক �যাগােযােগর নত�ন উপােয় মািনেয় িনেত হেব, এ�ট �হণ করেত পাের

সময় িক� আমরা এ�ট কাজ করেত দৃ determined◌়�িত�।

বুধবােরর আেগ িশ�াথ�রা এখনও �গল �াস�েমর মাধ�েম কাজ অ�াে�স করেত স�ম হেব।

মূল পিরিচিত:
মাধ�িমক �ধান: িমেসস Futo rfuto@school21.org.uk
Six21 �ধান: িমেসস ���র kspencer@school21.org.uk

9 বছেরর িশ�াথ�েদর জন� িশ�করা �িত স�ােহ '�গল �াস�ম' এর মাধ�েম �পা� �পা� করেবন।
এমনও অেনক সময় থাকেত পাের �যখােন িশ�করা িশ�াথ�েদর সােথ অনলাইেন িকছ�  িশখেত পােরন
উপের। �শষ সময়সীমা স�� করার জন� িনধ �ািরত কাজ থাকেব tasks আপিন যিদ �যাগ করেত চান
এই ��িণক��িল দয়া কের আপনার স�ােনর �কাচ বা মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �ধােনর সােথ �যাগােযাগ ক�ন। যিদ
আপনার ই�ারেনেটর সােথ সংেযাগ করার সমস�া রেয়েছ দয়া কের আমােদর জানান এবং আমরা আপনার কােছ �পা� করব।
বৃহ�িতবার সকাল ১০ টা ১০ িমিনেট �িত স�ােহ এক�ট কের অনলাইন �কািচং সময় �সশন থাকেব।

িমডল �ুল (বছর 5 - 8)

একইভােব 9 ম বেষ �র জন�, 5 - 8 বছেরর জন� িশ�করা �পা� �পা� করেবন এবং অনলাইন �চক ইন �দান করেবন offering
�গল �াস�েমর মাধ�েম। এ�িলেত যু� করা যােত আপিন �দখেত পান �য িবিভ� কাজ রেয়েছ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcMHP0jUQAvI
mailto:rfuto@school21.org.uk
mailto:kspencer@school21.org.uk
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�সট, আপনার িববরণ �যাগ করার জন� যিদ আপনার বা�া মধ� �ুল (Y5-8) হয় এই িলে� ি�ক ক�ন ।

পৃ�া 4

অনলাইন িশ�ার জন� এক�ট মধ�ম িবদ�ালেয়র এক�ট িব�ািরত গাইড আগামী স�ােহর �থম িদেক বািড়েত পাঠােনা হেব যা
5 বছর বয়েসর মেধ� িশ�াথ�েদর কভার করেব - 8 এ�ট কখন এবং কীভােব আলাদা কােজর জন� �ঠক তা �পেরখা �দেব
িশ�াথ�েদর িনেয়াগ করা হেব, কীভােব িশ�কেদর সােথ িবিভ� ভাচ� �য়াল �চক ইন�িলেত অ�াে�স করা যায়
আপনার যিদ �কান সমস�া থােক তেব কার সােথ �যাগােযাগ করেবন।

�াথিমক িবদ�ালয় (সংবধ �না - 4)

িরেসপশন িশ�েদর জন� - বছর 4 আমরা মাধ�েম কাজ �স�টং হেত হেব এই ওেয়বসাইট ।

আরও সাধারণভােব আমরা জািন �য �চ�র দুদ�া� অনলাইন �শখার সং�ান রেয়েছ, িকছ� েত িল�যু�
িনেচ. আিম জািন িপতামাতারা ইিতমেধ� িল��িল ভাগ করেছন তেব দয়া কের আমােদর ��রণ ক�ন যােত আমরা যু� করেত পাির
আমােদর �যাগােযাগ।

খান একােডিম
https: //www.khanacademy.or �জ
িবেশষত সম� বয়েসর জন� গিণত এবং ক��উ�টংেয়র জন� তেব মাধ�িমেকর অন�ান� িবষয়�িলর জন� ভাল
�র। �নাট ক�ন এ�ট ইউএস ��ড িসে�ম ব�বহার কের তেব এ�ট �বিশরভাগ সাধারণ উপাদান।

িবিবিস লািন �ং
http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch /

এই সাইট�ট পুরােনা এবং আর আপেডট হয়িন এবং এখনও �থেক এখনও অেনক িকছ�  পাওয়া যায়
সংেশাধেনর জন� িবিবিস িবটসাইেজ ভাষা �শখা। কে�� ব�তীত �কানও �টিভ লাইেসে�র �েয়াজন �নই
িবিবিস আইে�য়াের

িবিবিস বাইটসাইজ
https://www.bbc.co.uk/bitesize

সম� বয়েসর জন� দুদ�া� নত�ন সং�ান

Futurelearn

https://www.futurelearn.co িম
100 �ট �কােস � অ�াে�স ি�, আপনার িনেজর নােম শংসাপে�র �েয়াজন হেল �কবল আপে�ড করেত অথ � �দান ক�ন
(14+ বছর বয়স �থেক িনজ� অ�াকাউ� তেব কম বয়সী িশ�াথ�রা প�াের� অ�াকাউ� ব�বহার করেত পাের)।

�সেনকা
https://www.senecalearning.co িম
�জিসএসই বা এ �ের সংেশাধনকারীেদর জন�। টন ি� িরিভশন সাম�ী। উ�তর অ�াে�স �দান করা
�র উপাদান।

�স�ুির �যু��
https://www.century.tech/coronavirus-support/

সম� বয়েসর জন� অনলাইন �শখার সর�াম tools

Openlearn

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUHbqRoAiDFtZA-tZYxMeTzTjZjRU-b9bASSaApmzv3nXuWQ/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://sites.google.com/school21.org.uk/primaryschool21classroom/home%3Fpli%3D1%26authuser%3D2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.khanacademy.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.bbc.co.uk/bitesize
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.futurelearn.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.senecalearning.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.century.tech/coronavirus-support/
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https://www.open.edu/openlearn/

পৃ�া 5

ওেপন ইউিনভািস ��ট িবেবচনা কের যারা িনখরচায় �ট�ার �কাস ��িল �েত�েকই অ�াে�স করেত পাের
এটা। �া�বয়� �র, তেব িকছ�  উদ�ান এবং পিরেবেশর �কাস ��িল আ�হী হেত পাের
ত�ণ মানুষ.

Blockly
https: // blockly.game s

ক��উটার ��া�ািমং দ�তা িশখুন - মজাদার এবং িবনামূেল�।

আচঁেড়র দাগ
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games /

��েয়�টভ ক��উটার ��া�ািমং

�টড এড
https://ed.ted.co িম
সম� ধরেণর আকষ �ণীয় িশ�ামূলক িভিডও

ন�াশনাল �জও�ািফক বা�ােদর
https://www.natgeokids.com/uk /

�ছাট বা�ােদর জন� ��য়াকলাপ এবং কুইজ।

Duolingo

https://www.duolingo.co িম
িবনামূেল� ভাষা িশখুন। ওেয়ব বা অ�াি�েকশন।

রহস� িব�ান
https: // mysterys �ान. co িম
িবনামূেল� িব�ােনর পাঠ

বা�ােদর এ�ট �দখেত হেব
https://thetidshouldseethis.co িম
িশ�ামূলক িভিডও�িলর িবস্তৃত পিরসর

�াশ �কাস �
https://thecrashcourse.co িম
আপিন অেনক িবষয় �টউব িভিডও

��াশ �কাস � িকডস
https://m.youtube.com/user/crashcoursekid s

অ� বয়সী দশ �কেদর জন� উপের for

��� পুর�ার
https: //www.crestawards.or �জ
িব�ান পুর�ার�িল আপিন বািড় �থেক স�ূণ � করেত পােরন।

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.open.edu/openlearn/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://blockly.games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://blockly.games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://ed.ted.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.natgeokids.com/uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.duolingo.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://mysteryscience.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://mysteryscience.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://mysteryscience.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://thekidshouldseethis.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://thecrashcourse.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://m.youtube.com/user/crashcoursekids
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.crestawards.org/
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আইিডএএ পুর�ার

পৃ�া 6

https: //idea.org.u �ক
িড�জটাল এ�ার�াইজ পুর�ার �ক��ট আপিন অনলাইেন স�ূণ � করেত পােরন।

পা ি�� ব�াজ
https: //www.pawprintbadges.co.u �ক
িবনামূেল� চ�ােল� প�াক�িল এবং অন�ান� ডাউনেলাড�িল। অেনক কায ��ম বািড়র িভতের �শষ করা �যেত পাের।
ব�াজ�িল ব�য় হয় তেব are��ক।

Tinkercad

https://www.tinkercad.co িম
সব ধরেণর �তির।

�খালােমলা গিণত
https://www.prodigygame.co িম
মািক�ন ��েড, তেব ইউেক �াথিমক বয়েসর জন� ভাল।

Cbeebies �রিডও
https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radi ও
�ছাটেদর জন� �শানার ��য়াকলাপ।

�কৃিত �গােয়�া
https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives /

এ�িল অেনক�িল বাগােন করা �যেত পাের, বা যিদ আপিন �কানও �ত�� বেনর �ােন �যেত পােরন!

ি��টশ কাউ��ল
https://www.britishcouela.org/school-resources/fin d

ইংের�জ ভাষা �শখার জন� সং�ানসমূহ

অ�েফাড� আউল ফর �হাম
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home /

�াথিমক বয়েসর জন� �চ�র িবনামূেল� সং�ান

বড় ইিতহাস �ক�
https://www.bighistoryproject.com/hom ই
মাধ�িমক বয়স ল��। মাি� িডিসি�নাির কায ��ম।

ভূেগাল �গমস
https://world-geography-games.com/world.htm l

ভূেগাল �গিমং!

ব্লু িপটার ব�ােজস
https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badge s

আপনার কােছ যিদ ��া� এবং কাছাকািছ �পা� ব� থােক।

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://idea.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.pawprintbadges.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.tinkercad.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.prodigygame.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radio
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.bighistoryproject.com/home
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://world-geography-games.com/world.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badges
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আট�ফুল িপতা-মাতা
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https://www.facebook.com/artfulparent /

ভাল, িনখরচায় ��য়াকলাপ

�রড �টড আট�
https://www.redtedart.co িম
�ছাটেদর জন� সহজ িশ� ও কা�িশ�

ক�না গাছ
https://theimaginationtree.com

�খলনা িথেয়টার
https://toytheater.com /

িশ�ামূলক অনলাইন �গমস

িড �ক খুেঁজ �বর ক�ন
https://www.dkfindout.com/uk/?fbclid=IwAR2wJdpSJSeITf4do6aPhff8A3tAktnmpaxqZbkgu

dD49l71ep8-sjXmra গ
��য়াকলাপ এবং কুইজ

Twinkl
https://www.twinkl.co.uk

এ�ট ি��আউট�িলর জন� �বিশ এবং সাধারণত এক�ট িফেত হয় তেব তারা এক মােসর জন� িবনামূেল� অফার কের
�ুল ব� হওয়ার ��ে� িপতামাতার অ�াে�স।

�বণেযাগ�
https://stories.audible.com/discovery

এই গ��িলর ব�য় হেয়েছ তেব দুদ�া� িনব �াচন রেয়েছ

আমরা িদেনর পর িদন এই পিরি�িত পয �ােলাচনা করব তাই দয়া কের আমােদর �কানও �� বা আমােদর জানান
উে�গ, িবেশষত অনলাইেন পাওয়ার িবষেয় যিদ সমস�া থােক। পাশাপািশ আপনার স�ােনর সােথ �যাগােযাগ করা
সাধারণভােব িবদ�ালেয়র �ধান, আমােদর সােথ িডল করার জন� এক�ট উত্সগ�কৃত ইেমল �ঠকানাও রেয়েছ
অনলাইন িবষয় সমূহ: virtualclassroom@school21.org.uk

এ�ট আমােদর সবার জন� নত�ন তাই আমােদর চলার সােথ সােথ খাপ খাইেয় িনেত হেত পাের। আমরা রাখার �চ�া করব
ই�ার ছ� �টর িদন পয �� উপেরর পিরক�নায় তেব আপনােক যিদ আপেডট না কের তেব আপেডট ক�ন।

অনলাইেন িনরাপ�া র�া করা
আমােদর সম� কম�েদর িশ�ার সময় �হেণর জন� মূল সুর�ার প�িতর পরামশ � �দওয়া হেয়েছ
অনলাইন, তারা অ�ভ� ��:

- অনলাইন পাঠ�িল দেল িবতরণ করা হয়, কখনই এক-এক হয় না
- �ধান বষ �েসরা, িবভাগীয় �ধানগণ, িবদ�ালেয়র �ধান বা মেনানীতগণ

�সফগািড�ং িলড�ট িশ�াথ�েদর সােথ সম� ইেমল িচ�ঠপে�র মেধ� অনুিলিপ করা হয়

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.facebook.com/artfulparent/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.redtedart.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://theimaginationtree.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://toytheater.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.dkfindout.com/uk/%3Ffbclid%3DIwAR2wJdpSJSeITf4do6aPhff8A3tAktnmpaxqZbkgudD49l71ep8-sjXmrac
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.dkfindout.com/uk/%3Ffbclid%3DIwAR2wJdpSJSeITf4do6aPhff8A3tAktnmpaxqZbkgudD49l71ep8-sjXmrac
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.twinkl.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://stories.audible.com/discovery
mailto:virtualclassroom@school21.org.uk
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- �কািচং �সশন / পাঠ সব �দা এক�ট িলিভং�ম / রা�াঘর �থেক সরবরাহ করা হয়
- উ�ািপত �য �কানও উে�গ তাত্�িণক মেনানীত �সফগািড�ংেয় জানােনা হয়

িলড:
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��ফািন শালদাস - পুেরা �ুল িডএসএল
িলসা ��াকস - �াথিমক
অ�া�� িসলভাইন - মধ�ম
হাভাভা তাইফুর / ��ফািন শালদাস- মাধ�িমক
অ�ােল� �হ�ারসন - ষ� ফম �

�যাগােযােগর িবশদ�ট িন��প:

�ুল সুর�ার �ফান:07591 189 315
ইেমইল: safeguarding@school21.org.uk
িনউহ�াম ��ইজ:0203 373 4600  (অিতির� 3)
পুিলশঃ 999

ই�ার চলাকালীন অিতির� অনলাইন ইন�্�েম�াল পাঠ �কনার সুেযাগ
কাল

আমরা িপতামাতা / য�দাতা / কম �চারী / িশ�াথ�েদর সা�ািহেকর এক�ট সংি�� িসিরজ িকনেত িবক��ট �সট আপ করিছ
1to1 উপকরণ পাঠ, আমােদর �পশাদার উপকরেণর সদস�েদর �ারা অনলাইেন সরাসির সরবরাহ করা
িশ�কতা দল। এই 30 তম মাচ�-��বার 24 �শ এি�ল মেধ� �ান �হণ করা হয় , এবং
িশ�াথ�রা �য সাধারণ �ময়াদী সমেয়র পাঠ �হণ করেত পাের তার �থেক পথৃক। এ�ট অফার�ট উ�ু�
আমােদর �ুল স�দােয়র �য �কানও সদস� (�া� বয়�েদর অ�ভ� ��)।

আপিন যিদ িনেজর বা আপনার স�ােনর অিতির�, লাইভ, অনলাইেন 1to1 উপকরেণর জন� সাইন আপ করেত চান
দয়া কের পরবত� চার স�ােহর মেধ� আমােদর �য �কানও উ�ল উপকরেণর িশ�েকর সােথ পাঠ ক�ন
নীেচ িল��ত ফম ��ট পূরণ ক�ন। 30 িমিনেটর পােঠর জন� তােদর মূল� হেব 15 ডলার এবং
�িত�ট পােঠর বাইের �দিনক অনুশীলনেক সমথ �ন করার জন� সং�ান / িনেদ�িশকা সরবরাহ করা হেব। পাির�িমক
আমােদর ইন�্�েম�াল িশ�কেদর কােছ সরাসির যােব যােত আপিন এক�ট ব�াংক �ানা�েরর ব�ব�া করেত স�ম হেবন
পাঠ অনুেমাদেনর পের তােদর সােথ।

https://forms.gle/NPtAq1PGgPUep7C2 7

�য �কানও িপতা-মাতা যারা তােদর স�ােনর জন� অথ � �দান কেরিছেলন তােদর �শষ িশ�ার সময় �থেক পাঠদােনর পাঠ িছল
ব� বা অনুপি�িতর কারেণ িবতরণ করা হয়িন, এ�িল �ীে�র �ময়াদী পাঠ�িলর মেধ� �রাল হেব এবং হেব
এই �ময়ােদ এক�ট লাইভ অনলাইন িলে�র মাধ�েম িবতরণ করা। �কউ যােত না হয় তা িন��ত করার জন� আমরা যথাসাধ� �চ�া করব
তারা �শষ �ময়াদ �থেক পাওনা পাঠ��িল এবং �দৗড়ােদৗিড় স�েক� আরও তেথ�র হাতছাড়া কের
অথ �ািয়ত ব�া� �ক� পাঠ সহ পরবত� �ময়াদী পােঠর পাঠ�িল শী�ই অনুসরণ করা হেব। আমরা
আমরা আশা কির �য আমােদর ব�া� �ক��ট দরূবত�ভােব চলমান চািলেয় �যেত স�ম হেবা যতটা স�ব পেরর �ময়ােদ!

এই অিতির� পােঠর জন� আেবদেনর �শষ সময় বহৃ�িতবার 26 মাচ�। তারা হয়
স�ূণ � al��ক।

আপনার যিদ �কানও �� থােক তেব দয়া কের ইেমেলর মাধ�েম িমস ��াহাে��র সােথ �যাগােযাগ করেত ি�ধা করেবন না

glocom://07591189315
glocom://02033734600
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://forms.gle/NPtAq1PGgPUep7C27
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- ecrowhurst@school21.org.uk

িবনামূেল� িবদ�ালেয়র খাবােরর জন� বা�ারা �যাগ� (গতকােলর এক�ট অনু�ারক)
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�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
0208 262 212 �ুেল অভ�থ �না কল কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন বা আসা �ুেল
অভ�থ �না অিফস এবং আমরা এক�ট শারীিরক উপহার কােড�র 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 িকছ� টা িবল� হেত পাের
ডাক িসে�েমর কারেণ।

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

এখানকার �েত�েকর কাছ �থেক আমরা আপনােক �ভ কামনা কির এবং দয়া কের �যাগােযাগ রাখুন। আিম পেরর মােস িন��ত
আমােদর এক��তকরেণর ব�নেক আরও �জারদার করেব এবং ভিবষ�েতর জন� আমােদর আরও শ��শালী করেব।

আপনার িব��,

পিরিশ� এ: মূল কম�েদর স�ূণ � তািলকা

�া�� এবং সামা�জক য�

এর মেধ� রেয়েছ িচিকত্সক, নাস �, িমডওয়াইফস, প�ারােমিডকস, সমাজকম�,
য� কম�, এবং ���ােসবীেদর সহ অন�ান� ��লাইন �া�� এবং সামা�জক য� কম�রা; দ�
সমথ �ন এবং িবেশষ� কম�েদর ইউ �ক এর �া�� ও সামা�জক য� ��� বজায় রাখেত �েয়াজনীয়; �স�েলা
�েযাজক এবং সহ �া�� ও সামা�জক য� সরবরােহর শ�ৃলার অংশ িহসােব কাজ করা
ওষুধ এবং িচিকত্সা এবং ব���গত সুর�ামূলক সর�াম িবতরণকারী।

িশ�া এবং িশ� য�

mailto:jansell@school21.org.uk
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এর মেধ� রেয়েছ নাস �াির এবং িশ�কতা কম�, সমাজকম� এবং �সই িবেশষ� িশ�া�পশাদারেদর এই সরবরাহ করেত অবশ�ই COVID-19 �িত��য়া চলাকালীন স��য় থাকেত হেব
কােছ।

পৃ�া 10

কী জনসাধারেণর পিরেষবা

এর মেধ� রেয়েছ িবচার ব�ব�া, ধম�য় কম�, দাতব� সং�া পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় includes
এবং মূল পিরচালন পিরেষবা সরবরাহকারী কম�রা, যােদর পিরচালনার জন� দায়ব�
িনহত এবং সাংবািদক এবং স�চারকরা যারা জনেসবা স�চার সরবরাহ করেছন।

�ানীয় এবং জাতীয় সরকার

এর মেধ� �কবলমা� �সই�িল কায �করভােব সরবরাহ করার জন� �েয়াজনীয় �শাসিনক �পশা�িল অ�ভ� ��
COVID-19 �িত��য়া বা �েয়াজনীয় পাবিলক পিরেষবািদ সরবরাহ �যমন �বিনিফট �দান,
সরকারী সং�া এবং অ� �দেঘ ��র সং�া সহ।

খাদ� এবং অন�ান� �েয়াজনীয় পণ�

এর মেধ� খাদ� উত্পাদন, ���য়াকরণ, িবতরণ, িব�য় এবং সরবরাহ িহসােব জিড়তেদর অ�ভ� �� রেয়েছ
পাশাপািশ অন�ান� মূল সাম�ীর িবধােনর জন� �েয়াজনীয় (উদাহরণ��প �া��কর এবং
�ভেটিরনারী ওষুধ)।

জনিনরাপ�া এবং জাতীয় সুর�া

এর মেধ� রেয়েছ পুিলশ ও সহায়তা কম�, �িতর�া ম�ক �বসামিরক, �ঠকাদার এবং সশ�
কম� বািহনী (���পূণ � �িতর�া এবং জাতীয় সুর�া আউটপুট সরবরােহর জন� যারা ���পূণ �)
এবং COVID-19 মহামারী), আ�ন এবং উ�ার পিরেষবােত সাড়া �দওয়ার জন� �েয়াজনীয়
কম �চারী (সহায়তা কম� সহ), জাতীয় অপরাধ সং�ার কম�রা, সীমা� র�ণােব�ণকারীরা
সুর�া, কারাগার এবং �েবশন কম� এবং অন�ান� জাতীয় সুর�া ভূিমকা,
িবেদশী.

পিরবহন

এর মেধ� যারা বায়ু, জল, রা�া এবং �রল যা�ী এবং মালবাহী রাখেবন তােদর অ�ভ� �� রেয়েছ
COVID-19 �িত��য়া চলাকালীন পিরবহন �মাড�িল কাজ করেছ এমন�িল সহ including
পিরবহন িসে�ম�িল যার মাধ�েম সরবরােহর �চইন�িল পাস হয়।

উপেযািগতা সমূহ, �যাগােযাগ ও আিথ �ক পিরেষবা সমূহ

এর মেধ� �েয়াজনীয় আিথ �ক পিরেষবা�িলর িবধােনর জন� �েয়াজনীয় কম�রা অ�ভ� �� রেয়েছ (সহ তেব সীমাব� নয়)
ব�াংক�িলেত �িমকেদর, িব��ং �সাসাই�ট এবং আিথ �ক বাজােরর অবকাঠােমা), �তল, গ�াস,
িবদু�ৎ ও জেলর ��� (িনকাশা� সহ), তথ� �যু�� এবং �ডটা
COVID-19 চলাকালীন অবকাঠােমা খাত এবং �াথিমক িশ� সরবরাহ সরবরাহ করা হেব
�িত��য়া, পাশাপািশ �বসামিরক পারমাণিবক, রাসায়িনক, �টিলেযাগােযােগ কাজ করা মূল কম�রা
(�নটওয়াক� অপােরশন, িফ� ই��িনয়ািরং, কল �স�ার �াফ, আই�ট এবং সহ সীমাব� নয়)
�ডটা অবকাঠােমা, 999 এবং 111 সমােলাচনামূলক পিরেষবা), ডাক পিরেষবা এবং িবতরণ, অথ � �দান
সরবরাহকারী এবং বজ�� িন�ি� খাত।

কম�রা যিদ মেন কেরন �য তারা উপের সমােলাচনামূলক িবভােগ চেল আেস তেব তােদর তােদর সােথ এ�ট িন��ত করা উিচত
িনেয়াগকত�া, তােদর ব�বসােয়র ধারাবািহকতার ব�ব�াপনার িভি�েত, তােদর িনিদ�� ভূিমকা
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এই �েয়াজনীয় জনেসবার ধারাবািহকতার জন� �েয়াজনীয়।

আপনার �ুল ব� থােক, তাহেল দয়া কের �যাগােযাগ আপনার �ানীয় কতৃ�প�, �ক আপনােক পুনিন �েদ�েশর �চ�া করেব
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আপনার বা�া বা িশ�রা আপনার অ�েল এক�ট �ানীয় �ুেল �যেত পাের।

আমরা চািলেয় যাওয়ার জন� িশ�ামূলক �স�টং�িলেত িশ�ক এবং কম�েদর কােজর জন� কৃত�
আমােদর �দেশর অন�ান� সমােলাচক কম�েদর বা�ােদর জন� সরবরাহ ক�ন। এ�ট এক�ট অপিরহায � অংশ
এই �রােগর িব�ে� লড়াইেয়র জন� আমােদর জাতীয় �েচ�া।

পিরিশ� িব: �গল হ�া�আউট সহ ভাচ� �য়াল পাঠ

িশ�াথ� -

1. যান https://google.calendar.com এবং পাঠ আপনার িশ�ক িনিদ� কেরেছ এ�ট
hangout এর জন� ঘটেব happen

2. '�যাগ িদন হ�া�আউট িমট' এ ি�ক ক�ন এবং প�ৃা�ট hangouts চালু করার জন� অেপ�া ক�ন
আেবদন।

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://www.gov.uk/find-local-council
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bn&u=https://google.calendar.com/
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৩. হ�া�আউট অ�াি�েকশন�টেক আপনার মাইে�ােফান এবং ওেয়বক�ােমর অ�াে�েসর অনুমিত িদন।

4. �টপুন hangout �সশেন �যাগ িদেত �বাতাম�ট।
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৫. আপিন িভিডও কল চলাকালীন আপনার িভিডও কল িবক��িল পিরবত�ন করেত পােরন। আপনার িবক��িল �দখেত,
��ন ি�ক ক�ন।

Camera ক�ােমরা ব� ক�ন বা মাইে�ােফান িনঃশ� ক�ন: আপনার ক�ােমরা�ট ব� করেত আইকন�িলেত ি�ক ক�ন বা
আপনার মাইে�ােফান�ট িনঃশ� ক�ন।

● �স�টংস : শীেষ �, �স�টংেস ি�ক ক�ন । আপিন আপনার ক�ােমরার মেতা �স�টংস পিরবত�ন করেত পােরন,
মাইে�ােফান এবং ��কার িডভাইস।

Screen ��ন ভাগ ক�ন: িভিডও কল�টেত অন� �লােকর সােথ আপনার পদ�া ভাগ করেত, আরও ি�ক ক�ন

�সয়ার পদ�া ।

● ফুল��ন: িভিডও কল�ট আপনার পুেরা ��ন�ট �হণ করেত, আরও ি�ক ক�ন
ফুল��ন ।


