
সেপ্টেম্বর 2020-এ স্কু প্ে সেরা

একজন COVID-19 Health Champion হন
www.newham.gov.uk/CovidHealthChampions

আরও তথ্য 
সেপ্টেম্বর ২, ২০২০ তাররপ্ে মুদ্রপ্ের েময় এই 
পুরতিকার তথ্যগুপ্ো রনর্ভু ে এবং হােনাগাদকৃত।

স্কু প্ে রেপ্র আো এবং COVID-19 রবষপ্য় 
েবভুপ্েষ তপ্থ্যর জন্য www.newham.gov.
uk/backtoschool  রেংপ্ক যান এবং একজন 
Newham COVID-19 Health Champion হন।

এই পুরতিকাটি রবররন্ন রাষায় পাওয়া যাপ্ব এই 
রেংপ্ক: www.newham.gov.uk/
backtoschool।

COVID-19-এর েময় আমরা আমাপ্দর স্কু ে, পররবার এবং 
রনপ্জপ্দরপ্ক েুররষিত রােপ্ত কী করপ্ত পারর।

�� ল�েলা 
িক করেছ

পিরবার�েলা 
িক করেত 

পাের

পররবাররর 
জন্যরনর দ্েশকা



Newham এর আবার স্কু রে ফেরা
প্রথমত, যতরদন সথপ্ক COVID-19 আমাপ্দর জীবপ্নর অংে 
হপ্য় রগপ্য়প্ে ততরদন ধপ্র আপনারা এবং আপনাপ্দর পররবার 
Newham-সক রনরাপদ রাোর জন্য যা রকেু কপ্রপ্েন আরম তার 
জন্য একটি বড়েড় ধন্যবাদ রদপ্ত চাই। একজন অরররাবক 
রহপ্েপ্ব আরম জারন সয এটি আমাপ্দর েকপ্ের, রবপ্েষত 
পররবারগুপ্োর জন্য কতটা েংকটময় রেে।

Newham-এর স্কু েগুপ্ো সেপ্টেম্বপ্র েবার রনরাপপ্দ স্কু প্ে রেপ্র 
আো রনরচিত করার জন্য Council-এর Public Health টিপ্মর োপ্থ কাজ কপ্র আেপ্ে। 

তপ্ব আমরা যত সচষ্াই করর প্ররতটি ঝঁুরক রনম্ভুে করপ্ত পারপ্বা না। েবভুদা আমাপ্দরপ্ক 
আমাপ্দর জীবপ্নর রবররন্ন ঝঁুরকর রারোম্য বজায় রােপ্ত হয় এবং এটিও এর বাইপ্র 
নয়। স্কু প্ের আোর ঝঁুরক নগে্য এবং এটিপ্ক স্কু প্ে না আোর ঝঁুরকর রবপরীপ্ত সমপ্প 
সদেপ্ত হপ্ব। এই রারোম্যটি সবর করার প্রররিয়ায় অবে্যই রেশুপ্দর সেো, দীরভুস্ায়ী 
েুপ্যাগ, োমারজক েংপ্যাগ এবং স্াপ্স্্যর উপপ্র স্কু প্ে না যাওয়ার প্ররাব কী হপ্ত পাপ্র তা  
রবপ্বচনায় রনপ্ত হপ্ব।

আমরা COVID-19-এর োপ্থ দীরভুরদন যাবত বেবাে কররে মপ্ন হপ্েও এটি এেনও 
নত্ন। আমরা প্ররতরদনই এই রাইরােটি েম্পপ্কভু  নত্ন নত্ন রজরনে রেেরে।

রবজ্ান সদোয় সয স্কু প্ে রেপ্র যাওয়াটা রনরাপদ কারে েুব কম েংে্যক রেশুই COVID-
19-এর কারপ্ে গুরুতর অেুস্ হপ্য়প্ে। এটি আরও জানায় সয স্কু ে প্রচ্র েংরিমে 
রপ্টপ্ে এমন জায়গা নয়, এমনরক মহামারীর েমপ্য় আমাপ্দর চাইপ্ত সবরে পররমাপ্ে স্কু ে 
সোো সরপ্েরেে এমন সদেগুপ্োপ্তও নয়। রবপ্েষ কপ্র, সোট বাচ্ারা এপ্ক অপরপ্ক 
COVID-19 আরিান্ত করপ্ব এবং বাচ্াপ্দর কাে সথপ্ক রেষিকরা COVID-19 আরিান্ত 
হপ্ব এমন েম্াবনা অত্যন্ত নগে্য বপ্েই মপ্ন হপ্ছে। 

রেষিাথথী এবং কমথীপ্দর রনরাপপ্দ রেপ্র আো রনরচিত করার জন্য স্কু েগুপ্ো  েপ্বভুাত্তম 
এবং েবভুপ্েষ জ্ান ও রনপ্দভু রেকা কাপ্জ োগাপ্ছে। COVID-প্ররতপ্রাধী পররবতভু প্নর 
কারপ্ে স্কু েপ্ক সদেপ্ত এবং উপেরধিপ্ত ররন্ন মপ্ন হপ্ব। পররবারগুপ্োর জন্য স্কু ে কতটা 
গুরুত্বপ্েভু, সেইোপ্থ রেশু, অল্প বয়স্ ব্যরতি এবং পররবারগুপ্ো মহামারীর পুপ্রা েময় 
জপু্ড় সকমন অনুরব কপ্রপ্ে সে েম্পপ্কভু  আমাপ্দর জ্াত েমতি রকেুই পররকল্পনােম্প্হর 
মপ্ধ্য অন্তর্ভু তি করা হপ্য়প্ে।

পুপ্রা এোকা জপু্ড় Newham Council এেনও প্ররতরদন COVID-19-এর সমাকাপ্বো 
কপ্র যাপ্ছে। আমাপ্দর প্রাপ্ত প্রমাে এবং রাইরাপ্ের অবস্া অনুযায়ী অব্যাহতরাপ্ব পরামেভু 
আপপ্েট করা হপ্ছে। পরররস্রতর পররবতভু ন হপ্ে ঝঁুরকর রারোপ্ম্যর পররবতভু ন হপ্ত পাপ্র। 
েপ্চতন রেদ্ান্ত রনপ্ত েহায়তায় আপনাপ্ক অবরহত রােপ্ত আমরা প্ররতশ্রুরতবদ্। 

Jason Strelitz (ফজসন ফ্রেরেটজ) Public Health-এর পররচােক Newham-এর 
London Borough

আমরা সকরেই ফকারনা একটি ভূরমকা পােন করর 
এবং এরক অপররর উপরর রনভদে রশীে থারক
আমাপ্দর েবার েষি্য একই - আমাপ্দর পররবার, বনু্বান্ব, রনপ্জপ্দর এবং আমাপ্দর 
করমউরনটিপ্ক COVID-19 েুররষিত রাো।

স্কু েগুরে COVID-19 প্ররতপ্রাধী রপ্য়প্ে তা রনরচিত করার জন্য আমরা প্ররতশ্রুরতবদ্। 
রাইরােটি যত সবরে রনয়র্রিত েবার জন্য তা ততপ্বরে রনরাপদ।

Newham-সক রনরাপদ রাোর উপ্দেপ্ে্য আমরা েকপ্েই সকাপ্না একটি রূরমকা পােন করর 
এবং এপ্ক অপপ্রর উপপ্র রনরভু রেীে থারক।

স্কু রে রেরর আসা ফকন গুরুত্বপূরদে
রেশু, অল্প বয়স্ ব্যরতি এবং তার পাোপারে পররবারগুপ্োর জন্য স্কু ে গুরুত্বপ্েভু।

স্কু প্ে উপরস্ত রেশু এবং অল্প বয়ক ব্যরতিপ্দরপ্ক জ্াপ্নর সচপ্য়ও সবরে রকেু সদয়। স্কু প্ে 
থাকাকাপ্ে রেশু এবং অল্পবয়স্প্দর োমারজক েংপ্যাগ ও পররচপ্য়র অনুরূরত রবকরেত 
হয় সযটি তারা োরা জীবন ব্যবহার কপ্র।

এোড়াও, স্কু ে রেষিাথথীপ্দরপ্ক তাপ্দর মানরেক ও োরীররক েুস্তা রবষপ্য় েহায়তা কপ্র 
যা মহামারীকােীন েমপ্য় স্ারারবপ্কর সচপ্য় আরও সবরে গুরুত্বপ্েভু।
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প্রমার ফথরক আমরা কী জানরত পারর
এেন পযভুন্ত, প্রমাে সথপ্ক আমরা জানপ্ত পারর সয রেশুরা রবপ্েষ কপ্র সোট বাচ্ারা  

• COVID-19-এ গুরুতররাপ্ব অেুস্ হয় না (যরদ না ইপ্তামপ্ধ্যই তারা দবুভুে এবং 
হৃদযপ্্রির বা প্ররতপ্রাধ ষিমতার েমে্যা না সথপ্ক থাপ্ক) 

 • এপ্ক অপপ্রর মপ্ধ্য বা প্রাপ্তবয়স্ ব্যরতিবপ্গভু COVID-19 েংরিমে করার েম্াবনা 
অত্যন্ত নগে্য বপ্েই মপ্ন হয় রবপ্েষত তাপ্দর যরদ কারে না থাপ্ক। 

োধারেত, রাইরােটি মানুপ্ষর শ্াে এবং বস্তুর পৃষ্ঠপ্দপ্ে েড়ায়। এ কারপ্েই আমরা 
যাপ্দর োপ্থ বেবাে করর (অথবা সকান োহাপ্য্যর জপ্ন্য বা স্কু ে বাবপ্ে আপ্ে) তারা 
োড়া বাকীপ্দর সথপ্ক কমপপ্ষি 2 রমটার দপ্্র থাকপ্ত হপ্ব। আর্যন্তরীে জায়গাগুপ্োপ্ত 
মুপ্ের করার ব্যবহার করাও গুরুত্বপ্েভু - যরদও এটি বারড়প্ত প্রপ্য়াজনীয় নয় এবং স্কু প্ে 
থাকাকােীন পরপ্ত হপ্ব রকনা তা আপনার স্কু ে আপনাপ্ক অবরহত করপ্ব।

কারে ও হঁারচ সকানও টিেু্য (বা কুনুইপ্য়) দ্ারা আটকাপ্না এবং টিেু্যটি রবপ্নর মপ্ধ্য রাো ও 
তার পাোপারে রনয়রমত আপনার হাত সধায়াও গুরুত্বপ্েভু।

এেনও অবরধ, স্কু প্ে বাচ্াপ্দর মপ্ধ্য COVID-19 েংরিমে হবার েুব কম উদাহরেই 
পাওয়া সগপ্ে। রপতামাতা, রেষিক, কমভুচারী এবং রেষিাথথীরা েবাই যেন রনপ্জপ্দর হপ্ে বা 
উপেগভু রপ্য়প্ে রকংবা সেেে-আইপ্োপ্েেপ্ন রপ্য়প্ে এমন কারও েংস্পপ্েভু আোর পর 
েুরষিা কাযভুপ্রোেী অনুেরে কপ্র এবং বাোয় থাপ্ক তেন এটি রবপ্েষরাপ্ব েত্য।

Newham Counci-এর Public Health এবং Education টিম স্কু েগুপ্োপ্ক েবভুপ্েষ 
প্রমাে এবং রনপ্দভু রেকার োহাপ্য্য আপ ট্ সেট রাোর জন্য একোপ্থ কাজ করপ্ে যাপ্ত 
প্রপ্য়াজপ্ন স্কু েগুপ্ো তাপ্দর রনয়ম এবং পদ্রতপ্ত পররবতভু ন আনপ্ত পাপ্র।

2 মিটার

আপনার রেশু(সদর) েবভুপ্েষ 
টিকাটি সদয়া হপ্য়প্ে রকনা 
রনরচিত করুন। শেেপ্বর সয 
সরাগগুপ্ো টিকার মাধ্যপ্ম 

প্ররতপ্রাধপ্যাগ্য সেগুপ্োর ঝঁুরক 
COVID-19-এর ঝঁুরকর সচপ্য় সবরে। 

স্কু ে সেপ্ষর এবং োপ্তারহক 
েুটি রনপ্য় পররকল্পনা করুন - 
েররিয় থাকা এবং শদনরদিন 
কাযভুাবেী সথপ্ক রবররত সনয়া 

েরীর এবং মন উরপ্য়র জন্যই 
মঙ্গেজনক! 

েম্বত হপ্ে সহঁপ্ট, স্কু টিং কপ্র 
রকংবা োইপ্কপ্ে কপ্র স্কু প্ে 
যান - এমনরক সেটি যরদ 
শুধু যাওয়া বা আো হয় 

তাহপ্েও। এটি সয আপনাপ্ক 
সকবে েররিয় থাকপ্ত োহায্য কপ্র 

তাই নয়, এটি Newham-এর বাতােও 
পররষ্ার রাপ্ে। আরও তপ্থ্যর জন্য োচভু  
করুন ‘healthy school streets’ রদপ্য় 
www.newham.gov.uk ওপ্য়বোইপ্ট।

প্ররতরদন কমপপ্ষি পঁাচ রাগ 
(Portion) োকেবরজ ও 
েেম্ে োন এবং প্রচ্র 
পররমাপ্ে পারন পান করুন 

যাপ্ত আপনার েরীর েংরিমপ্ের 
হাত সথপ্ক রষিা সপপ্ত পাপ্র।

েবাই রাইরােটির েরড়প্য় পড়া 
বন্ করপ্ত কাজ করপ্ে তা 
ব্যাে্যা কপ্র।

েুররষিত থাকার জন্য তারা কী 
করপ্ত পাপ্র তা তাপ্দর মপ্ন 
কররপ্য় রদপ্য়: হাত সধায়া, মুে 

ঢাকার ব্যবস্া এবং োমারজক 
দর্ত্ব।

স্কু প্ে যাওয়ার রবষয়টি যাপ্ত 
মজার হয় এবং তাপ্দর উপ্দ্গ 
দপ্্র েররপ্য় সদয় এমনরাপ্ব 

েব রকেুর পররকল্পনা কপ্র।

তাপ্দর উপ্দ্গ এবং প্রশ্ন 
সোনার মাধ্যপ্ম। রনপ্জর এবং 
পররবাপ্রর প্ররত েদয় হন - 

এটি কারও জন্যই েহজ নয়।

স্কু রে রেরর আসার প্রস্তুরত গ্রহর
COVID-19 এবং স্কু প্ে রেপ্র আোর রবষপ্য় রেশু এবং প্রাপ্তবয়স্ উরপ্য়র পপ্ষিই উরদ্গ্ন 
ও রবভ্ান্ত হওয়া েম্প্েভু সবাধগম্য এবং স্ারারবক। আপরন আপনার রেশু(সদর) প্রস্তুত 
করপ্ত োহায্য করপ্ত পাপ্রন এরাপ্ব:

সুস্থ রাখা

স্কু েগুপ্ো জাপ্ন সয COVID-19 চোকাপ্ে সকাপ্না সকাপ্না রেশু তার রপ্রয় কাউপ্ক হাররপ্য় 
থাকপ্ব বা বাোয় মানরেক চাপ্পর অররজ্তা সথপ্ক থাকপ্ব। তারা এটিও জাপ্ন সয রকেু রকেু 
রেষিাথথী তাপ্দর স্াস্্য বা পররবার েম্পপ্কভু  উরদ্গ্ন থাকপ্ব। স্কু েগুপ্ো তাপ্দর রেষিাথথীপ্দর 
েহায়তার জন্য পররবারগুপ্োর োপ্থ কাজ করপ্ব। আপনার রেশু(রা) গত েয় মাপ্ে 
সকানও কঠিন েময় কাটিপ্য় থাকপ্ে অনগু্রহ কপ্র আপনার স্কু েপ্ক জানান যাপ্ত কপ্র তারা 
তাপ্দর জন্য একটি স্ত্রি Return Plan (রেপ্র আোর পররকল্পনা) শতরর করপ্ত পাপ্র।



স্কু রের পূরবদে, চোকারে এবং পরর রনরাপর্ থাকা
প্রস্তুরত স্কু রে থাকাস্কু রে ফপৌঁছা বাসায় যাওয়া

 • স্কু ল থেকে থেয়া তে্য পড়ুন। 
আপনার যমে প্রশ্ন োকে তাহকল 
তাকের সাকে থযাগাকযাগ েরুন

 • আপনার সন্াকনর সাকে স্কু লটি 
থেিন হকে থস মেষকয় আলাপ 
েলনু এেং নতুন মনয়িগুকলা 
ে্যাখ্যা েরুন

 • আপনার মিশুকে িকন েমরকয় 
মেন থয স্কু ল তাকে সুরমষিত 
রাখকে

 • স্কু কল আপনার সাকে 
থযাগাকযাকগর সঠিে তে্য 
রকয়কে তা মনমচিত েরুন

 • আপনার সন্াকনর স্কু কল মিকর 
আসকত অমতমরক্ত সহায়তার 
প্রকয়াজন মেনা তা স্কু লকে 
জানান

 • আপনার িুখ ঢাোর ে্যেস্া 
এেং হ্যান্ড সানাইটিজার প্রস্তুত 
রকয়কে তা মনমচিত েরুন

 • আপনার স্কু কলর মনকেদেিনা 
অনুযায়ী সিকয় স্কু কল থপৌঁোন/
নামিকয় মেন 

 • স্কু কল যতটা সম্ভে থহঁকট, স্কু ট 
েকর ো োইকে যান। 

 • গণপমরেহন ে্যেহার েরকল 
িুখ ঢাোর ে্যেস্া মনন, অন্য 
সোর থেকে 2 মিটার েরূকবে 
োেুন এেং হ্যান্ড স্যামনটাইজার 
ে্যেহার েরুন

 • েিদেচারী, অন্যান্য োো-
িা, পমরোকরর সেস্য এেং 
মিষিােথীকের সাকে েো েলার 
সিয়সহ স্কু কলর থগকট 2 মিটার 
েরূবে েজায় রাখুন

 • সোই মেভাকে চলাকিরা 
েরকে এেং োজ েরকে স্কু কল 
তা েেকল যাকে। স্কু ল েত্দেে 
মনরদোমরত সেল মনয়ি অনুসরণ 
েরকত ভুলকেন না

 • আপনার সন্ান ো আপনার 
পমরোকরর োরও যমে 
COVID-19 হয়, COVID-19-
এর উপসগদে োকে ো NHS 
Test and Trace েত্দেে 
আপনার সাকে থযাগাকযাগ 
েরা হয় তাহকল োসায় োেুন 

 • আপনার পমরোকরর থেউ ো 
Support Bubble (সাকপাটদে 
োেল)-এর োরও যমে 
COVID-19 হয়, COVID-19-
এর উপসগদে োকে ো NHS 
Test and Trace েত্দেে 
আপনার সাকে থযাগাকযাগ 
েরা হয় তাহকল অনমতমেলকবে 
স্কু কলর সাকে থযাগাকযাগ েরুন

 • আপনার স্কু কলর মনকেদেিনা 
অনুযায়ী সিকয় োসায় যান/
উঠিকয় মনন 

 • োসায় যতটা সম্ভে থহঁকট, স্কু ট 
েকর ো োইকে যান।

 • গণপমরেহন ে্যেহার েরকল 
িুখ ঢাোর ে্যেস্া মনন, অন্য 
সোর থেকে 2 মিটার েরূকবে 
োেুন এেং হ্যান্ড স্যামনটাইজার 
ে্যেহার েরুন

 • েিদেচারী, অন্যান্য োো-
িা, পমরোকরর সেস্য এেং 
মিষিােথীকের সাকে েো েলার 
সিয়সহ স্কু কলর থগকট 2 মিটার 
েরূবে েজায় রাখুন

 • োসায় যাওয়ার পকে থোোও 
োিকল সািামজে েরূবে এেং 
হাত থরায়ার মনয়িগুকলা থিকন 
চলনু

 • োসায় থপৌঁকেই হাত রুকয় থিলনু



1.  স্কু রের সারথ ফযাগারযাগ রাখুন 
 • স্কু কল আপনার সাকে থযাগাকযাকগর সঠিে তে্য রকয়কে তা 
মনমচিত েরুন 

 • থিান ো ইকিইকলর িার্যকি স্কু কলর সাকে থযাগাকযাগ 
েরুন। 

 • আপনার যমে থোনও প্রশ্ন ো উকবেগ োকে তকে আপনার 
স্কু কলর সাকে থযাগাকযাগ েরুন।

2. ্রূত্ব বজায় রাখুন
 • স্কু কল োোর সিয় মনয়িগুকলা থিকন চলনু এেং আপনার 
মনকজর োেকল রকয়কেন তা মনমচিত েরুন। 

 • সেদেসারারকণর িকর্য হকল আপমন যাকের সাকে েসোস 
েকরন না তাকের থেকে 2 মিটার েকূর রাখুন। এটি েরকত 
না পারকল িুখ ঢাোর ে্যেস্া েরুন এেং েোোতদে া 
সংমষিপ্ত রাখুন।

3. মুখ ঢাকার ব্যবস্থা
 • 11 েেকরর থেমি েয়কসর প্রকত্যকেরই আভ্যন্রীণ 
পােমলে জায়গাগুকলাকত িুখ ঢাোর ে্যেস্া রাখকত হকে।

 • স্কু কল এেটি ে্যেহার েরা প্রকয়াজন মেনা তা আপনার 
স্কু ল আপনাকে জানাকে।

 • যাকের থ�ঁাট পড়কত হয় ো অন্যান্য প্রমতেন্ীবে রকয়কে 
তাকের জন্য ে্যমতক্রি োেকে।

4. আপনার হাত ফ�ৌত করুন 
 • েিপকষি 20 থসকেকন্ডর জন্য আপনার হাত মনয়মিত 
সাোন মেকয় রকুয় মনন। মেকিষত যখন আপমন থোনও নতুন 
স্াকন (থযিন স্কুল ো োমড়) যান এেং িখু ঢাোর ে্যেস্া 
পমররান েরার পকূেদে এেং এটি সমরকয় থেওয়ার পকর।

 • হাত সাোন ও পামনকত রুকত না পারকল হ্যান্ড সানাইটিজার 
ে্যেহার েরুন।

5. বাসায় থাকুন  
 • আপমন, আপনার সাকে েসোসোরী থেউ ো সিয় 
োটিকয়কেন এিন োরও যমে COVID-19 হয়, COVID-
19-এর উপসগদে োকে ো NHS Test & Trace েত্দেে 
থযাগাকযাগ েরা হয় তাহকল োসায় োেুন।

 • আপনার পমরোর ো Support Bubble থসলি-
আইকসাকলিকন োেকল স্কু লকে জানান।

6. পরীক্া করান   
 • আপনার যমে COVID-19 উপসগদে োকে তাহকল পরীষিা 
েরান: উচ্চ তাপিাত্া; নতুন হওয়া লাগাতার োমি; 
আপনার গন্ ো স্াে হামরকয় যাওয়া ো পমরেতদে ন হওয়া।

 • এেটি পরীষিা েুে েরুন এখাকন: www.nhs.uk/ask-
for-a-coronavirus-test অেো েল েরুন 119 নবেকর।

সবাইরক COVID-19 সুররক্ত রাখা 
প্ররতটি স্কু প্ের তাপ্দর জন্য রনরদভু ষ্ নত্ন COVID-19 রবরধ এবং পদ্রত থাকপ্ব। তপ্ব স্কু প্ে 
রনরাপপ্দ থাকা COVID-19-এর েময় সযপ্কাপ্না জায়গায় রনরাপপ্দ থাকার মপ্তাই। এই 
পদপ্ষিপগুপ্োর অনুেরে প্রপ্ত্যকপ্ক স্কু প্ে, বারড়প্ত এবং েবভুোধারপ্ের মপ্ধ্য েুররষিত 
রােপ্ব:

2 মিটার



আমার আর কী জানা প্ররয়াজন? 

1. স্কু ে ফথরক আমরা কী প্রত্যাশা কররত পারর?  
তাপ্দর রেষিাথথীপ্দর েুররষিত রােপ্ত তারা কী কী পদপ্ষিপ গ্রহে কপ্রপ্ে স্কু েগুপ্ো সে 
রবষপ্য় অরররাবকপ্দরপ্ক তথ্য প্রদান করপ্ব। 

প্ররতটি স্কু প্ে তাপ্দর রবন(গুপ্ো) এবং রেষিাথথীপ্দর েংে্যা ও বয়ে ইত্যারদ েম্পরকভু ত 
রনরদভু ষ্ রবরধ এবং পদ্রত থাকপ্ব। এর মপ্ধ্য রপ্য়প্ে রেষিাথথীপ্দর মপ্ধ্য রমথর্রিয়া েীরমত 
করার জন্য বাবে, েম্ব হপ্ে োমারজক দর্ত্ব বজায় রাো, পৃষ্ঠতে পররষ্ার করা এবং 
সবরে সবরে হাত সধায়া।

তাপমাত্া পরীষিা করা বাঞ্ছনীয় নয় কারে তারা প্রাপ্তবয়স্ এবং রেশুপ্দর জন্য 
রনরভু রপ্যাগ্য নয়।

েকে স্কু ে SEND রেশুপ্দর স্কু প্ে রেপ্র আোর জন্য প্রস্তুরত রনপ্ছে এবং স্কু প্ে উপরস্ত 
হওয়া রেশুপ্দর চারহদার উপপ্র রর  কপ্র সযোপ্ন েম্ব সেোপ্ন অরতররতি ব্যবস্া 
কাযভুকর করপ্ে। আমরা আরও তপ্থ্যর জন্য অরররাবকপ্দরপ্ক তাপ্দর স্কু প্ে সযাগাপ্যাগ 
করার পরামেভু রদরছে।

2. আমার রশশু(ফ্র) রনরাপর্র রাখরত স্কু েরক আরম রকভারব সাহায্য 
কররত পারর?
আপরন এবং আপনার পররবার নত্ন রনয়প্মর োপ্থ পরররচত এবং সযাগাপ্যাপ্গর প্রপ্য়াজন 
হপ্ে স্কু প্ের কাপ্ে আপনার োপ্থ সযাগাপ্যাপ্গর হােনাগাদকৃত তথ্য রপ্য়প্ে তা রনরচিত 
করুন।

আপনার বাোয় সকউ বা আপনার রেশু(সদর) োপ্থ েময় কাটায় এমন কারও যরদ 
COVID-19 হয়, COVID-19-এর উপেগভু থাপ্ক বা NHS Test & Trace কতৃভু ক সেেে-
আইপ্োপ্েেপ্ন থাকপ্ত বো হপ্য়প্ে তাহপ্ে োপ্থ োপ্থ স্কু েপ্ক জানান।

3. বাবে কী এবং এটি রকভারব কাজ করর? 
বাবে হে এমন একদে রেষিাথথী যঁারা প্ররতরদন পুপ্রা েময় এক োপ্থ থাকপ্ব। অপ্নক 
স্কু প্ে ক্াে ‘বাবে’ থাকপ্ব।

যরদ বাবপ্ের সকানও একটি রেষিাথথী COVID-19-এ আরিান্ত হয় তাহপ্ে পুপ্রা বাবে 14 
রদপ্নর জন্য বাোয় থাকপ্ব।

সযোপ্ন েম্ব Playdate (সলেপ্েট), Shared Childcare (সেয়ারকৃত রেশুপ্েবা) এবং 
সেয়ার করা বাহন ইত্যারদ ক্াে বাবপ্ের মপ্ধ্য রােুন। 

4. আমার বাচ্া স্কু রে আঘাত ফপরে বা অসুস্থ হরয় পড়রে?
োধারে রনয়প্মই স্কু প্ের First aider (প্রাথরমক রচরকৎো প্রদানকারী) োহায্য করপ্ব। 
েতকভু তা রহপ্েপ্ব তারা রকেু েুরষিাম্েক সপাোক - একটি সমরেপ্কে মাস্, গ্ারে, একটি 
এপ্রন এবং রাইজর (প্রপ্য়াজন হপ্ে) পররধান করপ্ব।

আপনার বাচ্ার COVID-19 উপেগভু থাকপ্ে স্কু ে আপনার োপ্থ সযাগাপ্যাগ করপ্ব যাপ্ত 
আপরন আপনার বাচ্াপ্ক রনপ্য় সযপ্ত পাপ্রন।

5. আরম আমার পররবাররক রকভারব সুরক্া র্রত পারর রবরশষত যর্ 
ফকউ ্বুদেে থারক?
আপনার পররবারপ্ক রষিার েপ্বভুাত্তম উপায় হে েব েময় োমারজক দর্ত্ব, মুে ঢাকার 
ব্যবস্া এবং হাত সধায়ার রবষপ্য় রনপ্দভু রেকা অনুেরে করা। বাইপ্র সথপ্ক আপরন বাোয় 
সেরার পর অনরতরবেপ্ম্ব আপনার হাত সধৌত করুন, আপনার সমাবাইে সোনটি পররষ্ার 
করুন এবং আপনার সপাোক পররবতভু ন করুন। 

আপনার বাোর সকউ েষিে প্রদেভুন করপ্ে যত তাড়াতারড় 
েম্ব 111 নম্বপ্র এবং আপনার GP-র োপ্থ পরামপ্েভুর 
ও েহায়তার জন্য সযাগাপ্যাগ করুন, রবপ্েষত যরদ তারা 
দবুভুে হন।  

আরও প্রশ্ন ররয়রছ?  
আরও তথ্য চারছেন? 
স্কু ে, বাো এবং েবভুোধারপ্ের মপ্ধ্য থাকার েময় রকরাপ্ব 
রনরাপপ্দ থাকপ্বন সে েম্পপ্কভু  আরও জানপ্ত পারপ্বন এই 
রেংপ্ক www.newham.gov.uk/backtoschool 

আপনার পররবাপ্রর যরদ সেেে-আইপ্োপ্েেন করার প্রপ্য়াজন 
হয় তাহপ্ে কী কী েহায়তা রপ্য়প্ে এমন প্রশ্নেহ আপনার 
COVID-19 রবষয়ক প্রশ্ন থাকপ্ে, COVID-19 Helpline-এর োপ্থ 
সযাগাপ্যাগ করুন: 020 7473 9711 (1-7pm, েপ্তাপ্হ 7 রদন) অথবা 
covidhelp@comunity-links.org 

COVID-19 রবষপ্য় েবভুপ্েষ তপ্থ্যর জন্য 
www.newham.gov.uk/CovidHealthChampions-এ রররজট 
করার মাধ্যপ্ম একজন Newham COVID-19 Health Champion 
হন।


