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আপনাি রিফ.
আমাক্েি রিফ

S&LL/AG/JR

রিয় বাবা-মা / যত্নিোনকািী,
আমাক্েি স্কু ক্েি অক্টাবক্িি ছু টি আি মাত্র এক সপ্তাক্েি মক্যে শুরু েক্ব, তাি আক্ে, আরম আপনাক্েি এবং আমাক্েি
বাচ্চাক্েি এবং তরুণ/তরুণীক্েিক্ক এই অরযক্বশক্নি সময়টি রবাঝাি জনে যনেবাে জানাক্ত চাই। শেি জুক়্ে স্কু ে
সম্প্রোয়গুরে নতু ন বেবস্থাি সাক্ে যতটা ভােভাক্ব খাপ খাইক্য় রনক্য়ক্ছ তা সরতেই িশংসনীয়।
আপরন রনশ্চয়ই জাক্নন রয এখাক্ন এমন রকছু ঘটনা ঘক্টক্ছ রযখাক্ন রশশু, ব়েিা এবং কমীিা কক্িানভাইিাক্স আক্রান্ত
েক্য়ক্ছন এবং আমিা স্বাস্থে রনক্েে রশকা অনুসিণ কক্ি চক্েরছ। রোরেয়াক্নি স্বাস্থে সুিক্ষাি িক্য়াজন অনুসাক্ি বাচ্চাক্েি স্বরবরিন্ন িাখক্ত আপনাি সেক্যারেতাি জনে আরম কৃ তজ্ঞ।
আমিা শীক্তি মাসগুরেি রেক্ক অগ্রসি েওয়াি সাক্ে সাক্ে, রশক্ষােী এবং কমীক্েি জনে সবক্চক্য় রনিাপে সম্ভাবে বেবস্থা
িাখা এবং আমাক্েি স্কু েগুরে রখাো িাখা জরুরি। মুখ রেক্ক িাখা এবং োত রযাওয়া ভাইিাসটিি িােুভোব কম কিাি
জনে গুরুত্বপূণে পেক্ক্ষপ এবং এছা়ো রযখাক্নই সম্ভব শািীরিক েূিত্ব বজায় িাখা উরচৎ।
স্কু ক্েি িক্বশপক্ে বাবা-মাক্য়িা রকভাক্ব জমাক্য়ত েওয়া এর়েক্য় চক্েন তা রনক্য় িযান রশক্ষকিা ইরতবাচক মন্তবে
কক্িক্ছন এবং আমিা পরিবাি এবং যত্নিোনকািীিা রয সমস্ত িক্চষ্টা চারেক্য় যাক্িন তাি িশংসা করি। রযমন আপরন
জাক্নন, আমিা আশা করি আমাক্েি রশক্ষােীিা আমাক্েি রসক্কন্ডারি স্কু ক্েি মক্যে মুক্খ মাস্ক পক্ি োকক্বন এবং এইভাক্ব
আমাক্েি সাক্ে সেক্যারেতা কিা অতেন্ত িশংসনীয়। রচরকৎসাি কািক্ণ যািা এই অনুক্িাযটি পােন কিক্ত পািক্ছন না
তাক্েি জনে স্কু েগুরেক্ত অিক্য়াজনীয় রবব্রতকি অবস্থা এর়েক্য় যাওয়াি বেবস্থা িক্য়ক্ছ।
অরভভাবকিা কখন তাক্েি সন্তানক্ক Covid-19 এি পিীক্ষাি জনে রনক্য় যাক্িন রসটা স্কু েক্ক জানাক্নাি জনে স্কু ে
তাক্েি িশংসা কক্ি। যরে পিীক্ষাি ফে ইরতবাচক েয়, এটি স্কু েক্ক সাক্ে সাক্ে িােরমক বেবস্থা কিক্ত সোয়তা কক্ি।
পিীক্ষাি ফোফে ইরতবাচক বা রনরতবাচক যাই রোক না রকন, ফোফে জানাি পক্ি যত তা়োতার়ে সম্ভব আপনাি
স্কু েক্ক জানাক্না জরুরি। যরে আপরন স্কু ক্েি সময়কাক্েি বাইক্ি পিীক্ষাি ফোফে পান তক্ব েয়া কক্ি 0131 200
2000 এ রযাোক্যাে করুন।
রপতামাতাি কাক্ছ িেম মন্ত্রীি আক্বেন অনুসাক্ি, আরম এই মযে-রময়াক্েি ছু টি কাটাক্নাি জনে রবক্েক্শ যাওয়াি
পরিকল্পনা এর়েক্য় যাওয়াি জনে তাি বাতে াটি পুনিাবৃরি কিব কািণ রয সব রশক্ষােীক্েি রবরিন্ন োকাি িক্য়াজন েক্ব,
তাক্েি সোয়তা রেওয়াি জনে স্কু ক্ে সবসময় কমীক্েি পাওয়া নাও রযক্ত পাক্ি।
সব রশষে , আমাক্েি স্কু েগুরে অক্টাবক্িি ছু টিি পক্ি পুনিায় চােু েওয়াি সাক্ে সাক্ে আমিা িরতটি স্কু ক্েি রবনোক্স
রশখাি পক্ক্ষ সবক্চক্য় রনিাপে সম্ভাবে পরিক্বশ রনরশ্চত কিা অবোেত িাখব। এি অংশ রেসাক্ব, রেরণকক্ষগুরেক্ত পযোপ্ত
োওয়া চোচে বজায় িাখা িক্য়াজন এবং স্কু ক্েি রেটিং রসক্েমগুরে পুক্িাপুরি কাক্জ োোক্না েক্ব, রপাশাক্কি অরতরিক্ত
কক্য়কটি স্তক্িি কো রবক্বচনা কিা বুরিমাক্নি কাজ েক্ব।
আরম আমাক্েি সমস্ত রশশু এবং ব়েক্েি জনে আনক্েি সাক্ে ছু টি কাটাক্নাি কামনা করি এবং এই কঠিন সমক্য়
আপনাক্েি োোতাি সমেেন এবং সেক্যারেতাি জনে আবািও যনেবাে জানাক্ত চাই।
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িযান রশক্ষা আরযকারিক
Andy Gray
Chief Education Officer
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