
 

26th February 2021 

ি�য় পিরবার�িল 

সব�দা িহসােব, আিম আশা কির আপিন ভাল আেছন এবং সুরি�ত রাখেছন? 

আপিন অবশ�ই সে�হ রাখেবন �য এই স�ােহর �সামবাের �ধানম�ী আমােদর মহামারীজিনত �াভািবক অব�ায় িফিরেয় আনার 
সরকােরর পয�ােয়র ‘�রাডম�াপ’ পিরক�নার িবষেয় জািতর কােছ এক� �ঘাষণা কেরিছেলন। �ুল�িলর জন� উে�জনাপূণ� এবং 
দীঘ�-�তীি�ত সংবাদ� হ'ল 8 ই মাচ�  পিরক�নার �থম পব� িহসােব সম� �ুল বয়েসর িশ�রা মেুখামিুখ িশ�ায় িফের আসেব। 

সুর�া অ�ািধকার িহসােব রেয় �গেছ। 
কম�চারী এবং িশ�াথ�েদর জন�, 8 ই মাচ�  তাড়াতািড় আসেত পাের না কারণ আমরা সবাই িফের �পেত এবং এেক অপেরর সােথ 
পুনরায় সংেযাগ �াপেনর জন� অত�� আ�হী িক� আমরা এখনও যা িকছু কির তা স�বত এ�র মেতা িনরাপদ থাকেত হেব। এই 
লকডাউন �শেষ �ক�ীয় সরকার �দ� সুর�ার িনেদ�শাবলীর এক� উে�খেযাগ� পিরবত� ন হ'ল �ােস �ুলছা�ীরা এবং �ুল�িলেত 
সম� কম�চারী কমপে� মাচ�  �শেষ �াভািবক পয�ােয় িফের আসার পরবত� পয�ােয় অবিধ সব�দা মেুখাশ পের থােক । 
আপনার স�ােনর কােছ এ� ��ভােব পির�ার ক�ন �য তারা িবদ�ালেয়র িবি�ংেয়র মেধ� অবশ�ই তােদর এক� মেুখাশ পরেত 
হেব। �েত�েকর িনরাপ�ার জন� এ� �েয়াজনীয় �য এ� করা এবং যিদ �কানও িচিক�সা / �া�� স�িক� ত কারণ না �থেক পৃথক 
িশ�াথ�রা িবদ�ালেয়র সাইেটর চারপােশ মেুখাশ পরেত না পাের তেব িশ�াথ�রা যিদ এই �ত�াশা�িল �মেন চলা না পছ� কের তেব 
তােদর বািড়েত পাঠােনা �যেত পাের। আিম March ই মােচ� র �� �থেক �িত� ছা�েক �ুেল িফের উ� অভ�থ�না জানােত �ত�াশা 
করিছ তেব আিম আশা কির িপতা-মাতা িহসােব আপিন �দখেত পাে�ন �য �ছাট সংখ�ালঘুেদর জন� আমােদর এখােন শনূ� 
সহনশীলতা অবল�ন করেত হেব যা মেন করেত পাের �য মেুখাশ পরা নয় is তােদর জন� ���পূণ�। 
�যমন� আমরা �সে��ের কেরিছ, িশ�াথ�েদর সামািজক দরূে�র বদুবদু�িলেত �শখােনা হেব যা পৃথক বয়েসর �প�িলেক 
িবদ�ালেয়র সাইেট তােদর িনজ� তল �দয় এবং ছা�রা আবার িশ�কেদর সময়সূিচর সােথ তাল িমিলেয় ঘুের �বড়ােত িশ�কেদর 
সােথ অব�ান করেব। 

সম� িশ�াথ�েদর যখন তারা �পৗঁছেব তখন �কানও নতুন জায়গায় �েবেশর সময় তােদর হাত স�ািনটাইজ করেত বলা হেব। 

িশ�াথ�রা খাওয়ার সময় অবশ�ই তােদর মেুখাশ�িল সিরেয় �ফলেত স�ম হেব তেব তারা সামািজকভােব এই সময়� �থেক দেূর 
থাকেব। 
িশ�াথ�েদর িবরিতর সময় এবং মধ�া�েভােজ এবং �ুল িদেনর ��েত এবং �শেষ �ুল িবি�ং �থেক �বর হওয়ার সােথ সােথ 
সামািজকভােব দরূে� থাকেত বলা হেব। 

�য পিরবার�িলর পিরবার অনমুিত �দান কেরেছ, জাির করা অনমুিত ি�প িফিরেয় িদেয় তােদর �থম িদেনর পাঠ �� করার আেগ 
�ুেলর �টি�ং �ম �ুেল িফের আসেব তখন তােদর পরী�া করা হেব। ই�ার ছু�র িদন�িলেত �ুল� সা�ািহকভােব এই পরী�া� 
পুনব�ার করেব। পিরবার�িল তখন �ী�কালীন �ময়ােদর ��েত বািড়েত এই সা�ািহক পরী�া�িল চালােবন বেল আশা করা হেব। 
িমঃ কা'র িবভাগ�িল নীেচ উে�খ কেরেছ, আিম িপতা-মাতােক দ ৃ
আপনার যিদ ইিতমেধ� না থােক তেব সাইট �ট��িলেত �থেম এ� চালােনার অনমুিত �দওয়ার জন� আমােদর িপতামাতােদর দ ৃ
ভােব উ�সািহত ক�ন তেব আপিন যিদ এ� না �বেছ �নন তেব আপনার স�ােনর সাইেট থাকা সে�ও আপনার িশ� অন�ান� সম� 
সুর�া শত� �িল কেঠারভােব মান� করা জ�রী।আপিন যিদ এখােন আরও িন�য়তা চান তেব দয়া কের িবদ�ালেয়র সােথ �যাগােযাগ 
করেত এবং আপনার স�ােনর বািড়র �ধােনর সােথ কথা বলেত ি�ধা �বাধ করেবন না। 

৮ ই মাচ�  �থেক পয�ায়�েম �ত�াবত� ন  
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িমঃ কা'র কােছ আিম এক� দদু� া� ‘ভাল কাজ’ বলেত চাই, িযিন ৮ ই মাচ�  �থেক পাঁচ িদন ব�াপী সম� বছেরর �েপর জন� আমােদর 
পয�ায়�িমক �ত�াবত� েনর জন� িবশদ পিরক�না �রেখেছন। আপনার স�ােনর কখন �ুেল �ত�াশা করা হেব তার আরও তেথ�র জন� 
দয়া কের নীেচ িমঃ কা'এর িবভাগ� �দখুন। 
িমঃ কাঁচা �থেক - �ুেল িফের যান: �ি�ত সূচনার ব�ব�া 
 

 

ি�য় বাবা-মা / য�শীল, 

িমঃ �নলসন �যমন আপনােক এই িচ�েত জািনেয় িদেয়েছন, �ুল� 8 ই মাচ�  �থেক �� হওয়া স�াহ �থেক সম� বয়েসর �গা�ীর জন� 
�ি�ত সূচনা করেব। উপেরর সময়সূচী� আশা কের পির�ার কের �দওয়া উিচত �য �িতবছর দল� কখন �ুেল িফের আসেব 
�যখােন সকােল তােদর এক� এলএফ� (পােস�� ��া �ট�) �দওয়া হেব তার পের এক� সমােবশ এবং সাধারণ পাঠ পুনরায় �� 
করা হেব। 
�সামবার, আমরা �কবল ১১ বছর বষ�েক �াগত জানাব যারা �কবলমা� তােদর সাধারণ বরাে�র সময় (সকাল 8: 15 - 8:30 সকাল) 
এ �পৗঁছােব। �সখান �থেক তারা সকােলর গৃহিশ�েকর সময় উপি�ত থাকেবন �যখােন যা�া করার আেগ আমরা তােদর এলএফ�-র 
�-�শাসেন সহায়তা করব। �কানও িশ�াথ� পরী�া �দওয়ার পের, তারা সকােলর িবরিতর আেগ তােদর িপিরয়ড 1 বা িপিরয়ড 2 
পােঠ িফের আসেব। এ� অনসুরণ কের, িশ�াথ�রা সম� িশ�াথ�, কম� এবং পিরবারেক যতটা স�ব িনরাপদ রাখার জন� নকশাকৃত 
��ােটাকল�িল িশ�াথ�েদর মেন কিরেয় �দওয়ার লে�� হাউস অফ হাউস (এমএস ইং�াম এবং িমঃ ওেয়ব) এর সােথ এক� সে�লেন 
অংশ �নেব। এছাড়াও, মেুখর মেুখাশ�িল িবদ�ালেয়, পােঠর ��ে� �য �সািরত ভূিমকা পালন করেব �স স�েক�  আরও তথ� থাকেব। 
আনমুািনক সকাল সােড় ১১ টা �থেক �ুেলর িদন� �াভািবক িহসােব চলেব। 
ম�লবার �থেক ��বার পয�� আমরা �ি�ত কাঠােমার বাকী সম� বয়েসর দল�িলেক উপের বিণ�ত িহসােব আবার �াগত জানাব। 
একবছর �গা�ী এখনও তােদর �ত�াবত� েনর অেপ�ায় বাসায় থাকেলও িশ�করা তােদর সােথ চািলেয় যাওয়ার জন� �গল �াস�ম 
এবং / অথবা �স�ুির �টেকর মাধ�েম কাজ �� করেবন। এক� বছেরর �প একবার তােদর বরাে�র িদন �ুেল িফের আসার পের, 
তারা তােদর পরবত� সময়�িলেত পরবত� িদন�িলেত �ুেল আসেত হেব �যমন উদা। 11 বছর: �সামবার - ��বার, বছর 8: 
ম�লবার - ��বার, এবং আরও। 15 ই মাচ�  �সামবার �থেক সম� িশ�াথ� পুেরা পাঁচ িদেনর জন� �ুেল থাকেব। 
আিম আপনােক এই সুেযাগ� িনেত চাই দয়া কের দয়া কের মেন করার জন�, যিদ আপিন ইিতমেধ� এ� না কের থােকন তেব আপনার 
স�িত িদেয় �ুল� সরবরাহ ক�ন যােত আমরা িশ�াথ�েদর এলএফ� পরী�ার �-�শাসেন গাইড করেত পাির। এই পরী�া�িল 

রাখার ল�� িনেয় �াথিমকভােব �য �কানও COVID- ইিতবাচক �কস সনা� করেত আমােদর সবেচেয় ভাল উপায়  �ুল �খালা এবং 
ছা�, কম� এবং পিরবার যতটা স�ব িনরাপদ। ধন�বাদ. 
Mr Raw 

Deputy Headteacher 

  

পিরেশেষ, আমার কােছ িফের এেস আিম আবারও বলেত চাই �য সবাই কীভােব উে�িজত �য আমরা 
ওয়ািপং উ� িবদ�ালেয় মেুখামিুখ �শখা পুনরায় �� করিছ। এ� সবার জন� এক� অিব�াস�ভােব চ�ােলি�ং সময় হেয় �গেছ এবং 
যিদও উভয় লকডাউেনর সময় দরূবত� িশ�া� সেব�া�ম হেত পাের তা িনি�ত করার জন� সম� কম�রা �য কাজ� কেরেছ তা িনেয় 

 

  

 YEAR  
 

DAY ARRIVAL LFT TEST ASSEMBLY LESSONS 

11  Monday 8:15am - 8:30am  8:45am -10:45am Period 3: 11:00am 11:30am onwards 

8 Tuesday 8:00am - 8:15am  8:45am -10:45am Period 3: 11:00am 11:30am onwards 

7 Wednesday 8:00am - 8:15am 8:45am -10:45am Period 3: 11:00am 11:30am onwards 

10 Thursday 8:15am - 8:30am  8:45am -10:45am Period 3: 11:00am 11:30am onwards 

9 Friday 8:00am - 8:15am  8:45am -10:45am Period 3: 11:00am 11:30am onwards 



আিম খুব গিব�ত, আমরা সকেলই খুব আনি�ত �য আমরা �পেয় যাি� আেপি�ক �াভািবক এখন িফের। আিমও অিভভাবক এবং 
পিরবার িহসােব আপনার �িত ভাল কাজ� বলেত চাই, �হাম �ুল িশ�ার চ�ােল� �হণ কের এবং ক�ন পিরি�িতেত এক� দদু� া� 
কাজ কেরেছন ... সবাইেক ধন�বাদ! 
 

বরাবেরর মেতা, আপনার যিদ আরও �কানও তথ� �েয়াজন হয় বা আপিন যিদ মেন কেরন আমরা আপনােক সাহায� করেত পাির বা 
�হডেটকার @ ওেয়িপংহাই.ি�.আর.এই বা িমঃ র সােথ সরাসির �যাগােযাগ করেত পাির tomraw@wappinghigh.org এ এবং 
আমরা আপনােক সহায়তা করব �যভােবই আমরা পাির 

দয়া কের �নাট ক�ন �য এই িচ�� �ুেলর ওেয়বসাইেটও থাকেব এবং ওেয়বসাইট�র �গল অনবুাদ ফাংশন�র সাহােয� িবিভ� 
ভাষায় অনবুাদ করা �যেত পাের। 

আমার �েভ�া এবং িনরাপেদ থা�ন। 
  

 

Gary Nelson  

Headteacher 

 

 

 

  


