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Our ref: JA/lf 
 

আমাদের পরররিত: 
 

স ামবার 16 মািচ 
 

প্রিয় প্রিতা / মাতা 
 

আপরি  ম্ভবত অবগত সে, কদরািভাইরা   ম্পদকচ  রকাদরর রিদেচরিকা ভাইরা টির 

রবস্তারদক রবলম্ব করার এক "ধারণাগুরল" পে চাদ়ে পররবরতচত হদ়েদে। আমাদের সু্কল 

সম্প্রোয়টি সুরপ্রিত ও শান্ত রাদে তা প্রিশ্চিত করদত সহায়তা করার জিয আমরা 

আিিাদক কী করপ্রি এবং আিিার সকদলর কাি থেদক আমরা কী আশা কপ্রর তা 

জািদত আিিাদক থ াগাদ াগ করপ্রি। 
 

আমরা আিিাদক আশ্বস্ত করদত চাই থ  ফাপ্রলিজ িাকক হাই সু্কল আমাদের 

সম্প্রোয়দক সুরপ্রিত করার জিয িদয়াজিীয় সকল িেদিি প্রিদে এবং সরকার, 

জিস্বাস্থ্য ইংলযান্ড, প্রশিা প্রবভাগ ও রসদেল কাউশ্চিদলর সরকারী প্রিদেকপ্রশকা 

অিুসরণ কদর চদলদি। আমরা এই অদধ কক থময়াদে প্রফদর আসার ির থেদক এটি 

করপ্রি। 
 
 

বর্তমান পরিরিরর্ কী?  

- সু্কলটি িালু রদ়েদে - এটিই আমাদের সেও়ো  রকারী  রকারী রিদেচরিকা। 

 মস্ত সু্কদলর ক্রি়োকলাপ স্বাভারবক রহ াদব িলদত থাদক। 

- প্রশিােীরা অস্বাস্থ্য থবাধ িা কদর উিপ্রস্থ্ত হওয়া উপ্রচত  

-  প্রে আিিার সন্তাদির প্রিম্নপ্রলপ্রেত উিসগ কগুপ্রলর থকািও োদক তদব তারা তাদের 

বাপ্র়িদত 7 প্রেদির জিয োকদত িাদরি: 

o িতুি, অনিপ্রতক, ক্রমাগত কাপ্রশ এবং / বা 

o একটি উচ্চ তািমাত্রা 37.8 বা তার থবপ্রশ (বুদক বা প্রিিদি থিা োঁয়া গরম)। 

-  প্রে আিিার প্রশশু অসুস্থ্ োদক, তদব সাধারণত 01706 631246 িম্বদর থফাি কদর 

এবং উিপ্রস্থ্প্রত লাইদি একটি বাতকা থরদে আিিার িপ্রতদবেি করুি। 

- িপ্ররপ্রস্থ্প্রতর থকািও িপ্ররবতকদির সাদে আমরা আিিাদক আিদেি রােব। 
 
 

রিক্ষার্থীদেি এবং কমীদেি সুিক্ষা এবং সহায়র্া কিাি জনয আমিা কী কিরি 



- থকািও প্রশিােী  প্রে সু্কদল থকািও লিণ থেোয় তদব আমাদের িােপ্রমক 

প্রচপ্রকত্সা েল আিিার সাদে থ াগাদ াগ করদব এবং তাদের বাপ্র়িদত িাঠাদিার 

বযবস্থ্া করদব। 

- আমাদের িপ্ররচালিা সংস্থ্া আমাদের সমস্ত িপ্ররষ্কাদরর রুটিিগুপ্রল সদব কাচ্চ 

মাদির এবং প্রিয়প্রমত িষৃ্ঠতদলর সযাপ্রিিাইদজশি কদর চদলদি তা প্রিশ্চিত কদর 

চদলদি। 

- সমস্ত প্রশষ্যরা আজ সংক্রমদণর প্রবস্তার হ্রাস করার জিয হাত থধায়ার 

িদয়াজিীয়তা এবং বযশ্চিগত স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ সম্পদকক আরও তেয থিদয়দি। 

- আমরা েশ বিদরর মা-বাবার সন্ধ্যায় স্থ্প্রগত কদরপ্রি এবং সমস্ত ভ্রমণ এবং প্রভশ্চজি 

বাপ্রতল কদর প্রেশ্চে  াদত আমরা প্রশিােীরা প্রবেযালদয় এবং প্রশিায় রদয়দি তা 

প্রিশ্চিত করার মূল বযবসাদয়র প্রেদক মদিাপ্রিদবশ করদত িাপ্রর। এটি কমীদের 

অিুিপ্রস্থ্প্রতদত বাধাও হ্রাস কদর। 
 
 

আমাদেি আপনাি যা কিা েিকাি 

আিপ্রি  প্রে সম্প্রপ্রত আিিার িপ্ররপ্রচপ্রতর প্রবশে িপ্ররবতকি কদর োদকি তদব েয়া কদর 

01706 631246 এর মাধযদম  ত তা়িাতাপ্র়ি সম্ভব সু্কল অপ্রফসদক অবপ্রহত করুি Please 

েয়া কদর আমাদের আিিার ইদমল টঠকািা সরবরাহ করুি  াদত আমরা এইভাদব 

থ াগাদ াগ করদত িাপ্রর। 
 

আমাদের ওদয়বসাইি এবং থসাশযাল প্রমপ্রেয়া িপ্রতপ্রেি থচক করুি এবং আমরা তেয 

িাওয়ার সাদে সাদে আিদেিগুপ্রল থিাস্ট করার থচষ্টা করব। 
 

কদরািাভাইরাস সম্পদকক আিিার বাচ্চাদের সাদে কো বলুি। এটি একটি অপ্রিশ্চিত 

সময় এবং আমাদের প্রিশ্চিত করা উপ্রচত বাচ্চাদের সমে কি করা উপ্রচত। প্রবপ্রবপ্রস 

প্রিউজাউদন্ড থিাি বাচ্চাদের জিয প্রিয়প্রমত আিদেি োদক এবং ইয়ংমাইন্ডগুপ্রল 

উদেদগর সাদে সাহা য করদত ব়ি প্রশশুরা প্রিদত িাদর এমি বযবহাপ্ররক িেদিি 

রদয়দি। 
 

 আসুি এবং সরাসপ্রর আিিার প্রশশুদক সংগ্রহ করুি,  প্রে আমরা আিিাদক 

শ্চজজ্ঞাসা কপ্রর (তািমাত্রা বা একটি িতুি, ক্রমাগত কাপ্রশ প্রেদয় তারা অসুস্থ্ হদয় িদ়ি 

তদব আমরা আিিার সাদে থ াগাদ াগ করব)। 
 

আমরা একটি সম্ভাবয সু্কল বদন্ধ্র জিয িস্তুত থরদেপ্রি এবং  প্রে এমিটি হয় তদব 

আমাদের প্রশিকরা গুগল থেপ্রণকদির মাধযদম িাদঠর প্রবষ্দয় থ াগাদ াগ করদবি। 

আমরা আমাদের ওদয়বসাইদি উিাোি উিলব্ধ করব। 
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 প্রে আমরা কািাকাপ্রি  াই, আপ্রম আমার কমীদের শ্চজজ্ঞাসা কদরপ্রি থ  

তারা থ  িাত্রদের সাদে তারা কাজ করদত িাদর তাদের সাদে থ াগাদ াগ 

করুি (উোহরণস্বরূি, অপ্রতপ্ররি িদয়াজি িু বা  াদের িরামশ কোতা রদয়দি)) 
 
 

সু্কল বন্ধ কিদর্ হদল রক হদব? 
 

আমরা সকবল তখিই বন্ধ করব েখি আমাদের েরে হ়ে  রকারীভাদব এটি করার 

পরামি চ সেও়ো হ়ে বা সু্কল িালাদিার জিয আমাদের পে চাপ্ত কমী িা থাদক। েরে আমরা 

সেখদত পাই আমাদের পে চাপ্ত কম চিারী সিই তদব আমাদের অিল প্ররতক্রি়ো আদে োর 

লক্ষ্য ১১ বের বজা়ে রাখদত হদব েতক্ষ্ণ িা আমাদের রিক্ষ্া ও জিস্বাস্থ্য ইংলযান্ড 

রবভাদগর পক্ষ্ সথদক বলা হ়ে সে আমাদের বন্ধ করা েরকার। 
 

উভয় থিদত্রই, আমরা করব: 
 

- আমাদের ওদয়বসাইিটিদত একটি এসএমএস িাঠয বাতকা এবং বাতকার মাধযদম 

প্রিতামাতাদক সতকক করুি: www.falingepark.com 

- আমাদের ওদয়বসাইদি একটি এসএমএস িাঠয ও বাতকার মাধযদম সু্কল িুিরায় 

থোলার প্রবষ্দয় প্রিতামাতাদক সতকক করুি। 
 

েয়া কদর মদি রােদবি থ  আমরা থকবল সু্কল সম্প্রোয়দক সহায়তা করদত এই 

তেযটি থিরণ করপ্রি। বন্ধ্ করার থকািও িপ্ররকল্পিা থিই বতকমাদি। 
 
 

যরে আপনাি ককান প্রশ্ন র্থাদক র্াহদল 

েয়া কদর িরামশ ক করুি: 

- সু্কল অপ্রফস, আিিার  প্রে এই প্রবষ্দয় আমাদের িপ্রতশ্চক্রয়া সম্পদকক থকািও িশ্ন 

োদক 

- এিএইচএস,  প্রে আিপ্রি কদরািভাইরাসটির লিণগুপ্রল সম্পদকক আরও জািদত 

চাি। আিপ্রি  প্রে মদি কদরি আিিার বা আিিার সন্তাদির লিণগুপ্রল োকদত 

িাদর তদব 111 কল করার আদগ  প্রে সম্ভব হয় তদব অিলাইদি এিএইচএস 111 

বযবহার করুি 

- প্রশিা প্রবভাদগর কদরািভাইরাস থহল্পলাইি:  

0800 046 8687, প্রবেযালদয়র থিদত্র কদরািভাইরাস সম্পদকক সরকাদরর িপ্রতশ্চক্রয়া 

সম্পদকক আিিার  প্রে থকািও িশ্ন োদক 

- সরকাদরর ভ্রমণ িরামশ ক, আিপ্রি  প্রে প্রবদেদশ  াদেি থ  থকািও আসন্ন ভ্রমণ বা 

িুটির প্রেিটি এপ্রগদয়  াওয়া উপ্রচত প্রকিা তা জািদত চাইদল 

http://www.falingepark.com/


 

এটি একটি কটঠি সময় এবং আমরা জাপ্রি থ  আিিার কাদি থবশ কদয়কটি িশ্ন 

োকদত িাদর। আপ্রম আজ বহৃস্পপ্রতবার 12.3.20 এ জিস্বাস্থ্য ইংলযাদন্ডর িপ্ররবতকদির 

আদলাদক আিিাদক প্রলেপ্রি। সমস্ত প্রিতামাতার সাদে স্বতন্ত্রভাদব থ াগাদ াগ করা 

আমার িদি সম্ভব হদব িা তদব আিিার  প্রে প্রকিু িশ্ন োদক তদব আিপ্রি 

office@falingepark.com ইদমলও করদত িাদরি এবং আপ্রম থসগুপ্রল সমাধাি করার 

থচষ্টা করব। 
 

ফাপ্রলিজ িাদকক আিিার অপ্রবরাম সমে কি এবং প্রবশ্বাদসর জিয আিিাদক ধিযবাে। 
 

থতামার প্রবশ্ব্স্ত 
 
Janice Allen 
Headteacher 
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Headteacher 


