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�যমন�ট গতকাল রােত এবং নত�ন সরকােরর িদকিনেদ�শনার আেলােক জানােনা হেয়িছল

এখােন:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-
পিরবােরর-স�ব-coronavirus-covid-19 সং�মণ সে�

এবং এখােন:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-
�লাক / িনেদ�িশকা-অন-সামা�জক-দুর�-জন�-সবাই-ইন-ইউ-এবং-র�া-পুেরােনা-মানুষ-এবং-vulnerable-
�া�বয়�েদর

আজেকর মেতা িবদ�ালয়�ট চালােনার মেতা পয �া� কম �চারী আমােদর �নই

সুতরাং �ধুমা� আজেকর জন� (আরও তথ� অনুসরণ করেত হেব):

• দশম বছর বািড়েত থাকেত হেব (তােদর আরডব্লুএলিপ �য �কানও পিরি�িতেত বািতল হেয়েছ) তাই তারা এ�টেক িমস করেব
সব �িন� আনু�ািনক �শখা

• 12 বছর একই কারেণ বািড়েত থাকেত হেব
• সময়সূচী পােঠর পের 13 বছর �বলা 12:10 এ বরখা� করা হেব

সকল ��ে� িশ�াথ�েদর �গল ��িণকে�র মাধ�েম কাজ �সট করা হেব set �য �কানও সমস�ার জন� ইেমল ক�ন:
virtualclassroom@school21.org.uk

আিম �শংসা কির এ�ট িপতামাতার পে� ক�ঠন হেত পাের তেব আমােদর িন��ত করা দরকার �য আমরা িনরাপেদ িশখেত সহায়তা করেত পাির
িবদ�ালয়. আমরা আপনােক সামা�জক দরূ� স�েক� উপেরা� িদকিনেদ�শনা�ট খুব মেনােযাগ সহকাের পড়েত উত্সািহত করব
সমােজর সকল সদেস�র জন� �েযাজ�। বা�ারা বািড়েত থাকেল তােদর বািড়েত থাকা উিচত এবং �যাগােযাগ এড়ােনা উিচত
পিরবােরর বািড়র বাইের এবং যিদ তারা বা পিরবােরর �কউ ল�ণ�িল িবকাশ কের - তেব হালকা - তারা
14 িদেনর জন� বািড়েত থাকা উিচত।

আপিন �দখেত পাে�ন �য এ�ট এক�ট খুব �তু পিরবত�নশীল দৃশ� এবং আমরা �ুল�টেক আরও �বিশ উ�ু� রাখেত কেঠার �েচ�া করিছ
যতট� কু স�ব. �ুল�ট আজ স��ায় আপনােক �ধানম�ীেক অনুসরণ কের অিতির� তথ� সরবরাহ করেব
আজ পের �ধানম�ীর জনসভা।

আপনার সমথ �েনর জন� ধন�বাদ এবং আপনার যিদ �কানও �� বা উে�গ থােক তেব দয়া কের �যাগােযাগ ক�ন।

�তামার িবশ্ব্�,
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