ি য় বাবা-মা এবং কয়ারারগণ
ল 15.05.20 ল থেক একিট আপেডট
সরকার ঘাষণা কেরেছ য তারা আশা করেছ য িকছ িশ াথ ম মােসর মাঝামািঝ সমেয়র পের অেথর হাফ
াম এর পের েল িফের আসেত পারেব। সরকার বেলেছ য, থেম কবল িরিসপশন ইয়ার , ইয়ার ওয়ান এবং
ইয়ার িস এর বা ারা ১'লা জুেন িফের আসা উিচত। এই পিরক নািট কেরানাভাইরাস ছিড়েয় পড়ার িবষেয়
পযােলাচনা সােপে িস া
নয়া হেয়েছ। সরকার বজায় রেখেছ য এিটর জন তােদর ‘পাঁ চিট পরী া’
এখনও পূরণ করা দরকার - সুতরাং এই পযােয় এিট সুিনিদ নয়। ল িলেক এই স াবনার জন পিরক না
করেত বলা হেয়েছ। এর জন পিরক না অিব াস ভােব জিটল এবং আমরা িনি ত করেত চাই য ছা , ল
কম , িপতামাতা এবং বৃহ র স দােয়র িনরাপ া আমােদর ধান ফাকাস। িনিদ পিরক না স িরক না
স েক বলার জন ইটা হয় খুব তাড়াতািড় সময়। ... তেব দয়া কের আমরা য গাইেড পেয়িছ তার িকছ নীেচ
দখুন:
আমােদর সংখ ার উপর একিট ক াপ লাগােত হেত পাের যােত সুর ােক অ ািধকার দওয়া যায়। আমরা
িব াস কির য আমরা িতিট ণীর েপ দশ জন িশ াথ পিরচালনা করেত পাির। এই গা
িলর কম েদর
একই সদস থাকেব এবং যত ণ না এই ব ব া কাযকর থাকেব। িশ েদর সাধারণ িণর িশ ক নাও থাকেত
পাের এবং তারা সাধারণ িণকে নাও থাকেত পাের।
আমরা িরিসপশন ইয়ার , ইয়ার ওয়ান এবং ইয়ার িস এর বা ােদর াস এক সে ও একই সমেয়
হেত পাের। এিট কেয়ক স ােহর মেধ পযায় েম হেত পাের।
িশ া অিধদফতর জািনেয়েছ য

াস নাও

ল িলেত বা ােদর ফস কাভার পিরধান করা উিচত নয়।

িচিকত্ সা শত য িশ রা সহজ ভােব হণ করেত পারেবনা বা অত
ভানাবল মিডেকল কি শন তােদর েল আসা উিচত নয়।

দুবল এবং আেগ থেকই ি িটক ািল

িশ া অিধদফতর জােন য থম বছর এবং াথিমক বয়সী ও ছাট িশ রা িশ রা এেক অপর এবং কম েদর
থেক দুই িমটার দূের থাকেব আশা করা যায় না; তাই যাগােযাগ াস এবং মলােমশা ম কের , ঘন ঘন হাত
পির ার এবং পির
থাকার পরামশ িদন।
ল িদেনর
এবং শষিট িবিভ
েপর জন িনধারণ করা থাকেব, যমন সময় খলার সময় এবং
মধ া েভাজন হেব স সময় ও িনিদ করা থাকেব।

থেম কবল িরিসপশন ইয়ার , ইয়ার ওয়ান এবং ইয়ার িস এর বা ারা আে পারেব েল , িক এ'
িশ েদর ভাই- বানরা িফরেত পারেবন না। মূল কম এবং দুবল িশ রা তােদর ইয়ার প িনিবেশেষ এখনও
উপি ত থাকেত পাের।
উপি িতত উৎসািহত করা হে , তেব যসব বাবা-মা তােদর বা ােদর
কানও জিরমানা বা জিরমানা থাকেব না।
নীেচর িল িট অনুসরণ কের িপতামাতা আরও তথ পাওয়া যােব:

েল না পাঠােত চান তােদর জন

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for
-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june
ল কম রা পেরর স ােহ সম পিরবােরর কােছ ফান কল করা চািলেয় যােব।িরিসপশন ইয়ার , ইয়ার ওয়ান
এবং ইয়ার িস এর বা ারা ১লা জুন বা তার পের বা ােদর জন তােদর পিরক না স েক িজ াসা করেবন,
ধের নেবন য সরকার এই আংিশক এবং পযায় েম িবদ ালয় পুনরায় চালু করার িবষেয় এিগেয় যােব।
ধন বাদ
ডিভড স ানসাম

