িনেদ�শনা

শরৎ টােম �বাবা-মা ও েকয়ারারেদর জন�
আিল ইয়ারস
�
ে�াভাইডাস �ও �ুল এবং
কেলেজর িবষেয় কী জানা �েয়াজনীয়
১ েসে��র ২০২০ তািরেখ আপেডট করা হেয়েছ
এই িনেদ�শনা�ট েসই সকল বাবা-মা এবং েকয়ারারেদর জন� যােদর বা�ারা িন�বিণত� েকানও
এক�ট �ােন যায়:




ের�জ�াড� নাসািরসমূ
�
হ এবং চাই�মাই�ার1
�াইমাির এবং েসেক�াির �ুল2
ফাদ�ার এড�েকশন কেলজসমূহ 3

আমরা এই িনেদ�শনা আপেডট কের এেত িন�বিণত� অ�ভ��
� কেরিছ:






�ুেল ভিত� করা স�েক� নত� ন তথ�
নাসাির,
� চাই�মাই�ারেদর আর �ুল এবং কেলজ েথেক যাতায়াত করা স�েক�
আপেডট করা তথ�
িশ�া, �া�� এবং পিরচযা� (ইএইচিস) পিরক�নাসমূহ ও সু�তা এবং অনলাইন সুর�া
স�িক�ত আপেডট করা তথ�
মূল�ায়ন এবং পরী�া স�েক� আপেডট করা তথ�
মুেখর আবরণ স�েক� আপেডট করা তথ�

নাসাির,
�
চাই�মাই�ার, �ুল এবং কেলেজ েফরত
যাওয়া
শরৎ টােমর� �� েথেক সকল ইয়ার গ্�েপ সম� বা�ারা এবং ত�ণ-ত�ণীরা ফুল টাইম
�ুেল এবং কেলেজ েফরত যােব।

1

ন া স র্ া ি র এ ব ং চ া ই ল্ড ম া ই ন্ড া র অ থ ব া ন া স র্ া ি র স ম ূহ এ ব ং চ া ই ল্ড ম া ই ন্ড া র ে দ র দব্ া র া ে র ি জ স্ট া ডর্
ন া স র্ া ি র স ম ূহ , ে র ি জ স্ট া ডর্ চ া ই ল্ড ম া ই ন্ড া র স ম ূহ , ি পৰ্ - স্ক ু ল , ে প্ল গৰ্ু প স ম ূহ এ ব ং ে ম ন ে ট ন ড ন া স র্ া ি র
স্ক ু ল গু ে ল া ে ক স ে মব্ া ধ ন ক র া হ য় ।
2
পৰ্ া ই ম া ি র এ ব ং ে স ে ক ন্ড া ি র স্ক ু ল - এ ই ি ন্ড ে প ে ন্ড ন্ট স্ক ু ল , ে ম ন ে ট ন ড স্ক ু ল , অ য্ া ক া ে ড ি ম , ি ফৰ্ স্ক ু ল ,
ই ন ফ য্ া ন্ট স্ক ু ল , জ িু ন য় া র স্ক ু ল এ ব ং ি ম ড ল স্ক ু ল অ ন্ত ভর্ ু ক্ত র ে য় ে ছ ।
3
ক ে ল জ - এ র ম া ধ য্ ে ম ি স ক্স থ ফ র ম ক ে ল জ , ে জ ন া ে র ল ফ া দর্ া র এ ড ু ে ক শ ন ক ে ল জ স ম ূহ ,
ই ি ন্ড ে প ে ন্ড ন্ট ে টৰ্ ি ন ং ে পৰ্ া ভ া ই ড া র , ি ন ি দর্ ষ্ট স ং গ ঠ ন , অ য্ া ড া ল্ট ক ি ম উ ি ন িট ল া ি ন র্ ং ে পৰ্ া ভ া ই ড া র
এ ব ং ি ব ে শ ষ ে প া স্ট - ১ ৬ স ং গ ঠ ন গু ে ল া ে ক স ে মব্ া ধ ন ক র া হ য় ।

নাসাির
� এবং চাই�মাই�ারেদর কােছ যায় এমন সকল বা�ারা ১ জুন েথেক িফের েযেত
েপেরেছ। ২০ জুলাই েথেক নাসাির�েলা
�
তােদর সাধারণ গ্�েপর সংখ�ায় িফের েযেত
েপেরেছ।
মাচ� মােস যখন েথেক �ুল এবং কেলজ েবিশরভাগ ছা�েদর জন� ব� হেয় িগেয়িছল তখন
েথেক কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) �াদুভা� েবর হার �াস হেয়েছ। এনএইচএস েট�
অ�া� ে�স িসে�মেক ব�বি�ত ও বা�বািয়ত করা হেয়েছ এবং এখন আমরা আরও
ভােলাভােব বু�ঝ েয সুরি�ত পিরেবশ ৈতির করার জন� আমােদরেক েকান-েকান পদে�প
�হণ করেত হেব।
ৈব�ািনক সা���মােণর িভি�েত েদখা েগেছ েয �া�বয়�েদর ত� লনায় বা�ােদর ে�ে�
কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) কারেণ মারা�কভােব অসু� হেয় পড়ার ঝুঁ িক অেনক কম।
এমন েকানও সা���মাণ েনই যার িভি�েত বলা েযেত পাের েয �া�বয়�েদর ত� লনায়
বা�ারা এই েরাগ�টেক েবিশ ছড়ায়। তেব কিমউিন�টেত কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯)
থাকাকালীন সমেয় িকছ� ঝুঁ িক থাকেব।
ঝুঁ িক ব�ব�াপনাকে� নত� ন টােম িকছ
�
� �জিনস একট� আলাদা হেব। ঝুঁ িক �াসকে� আমরা
নাসাির
� ও চাই�মাই�ার, �ুল এবং কেলজেদরেক নানান ধরেণর সুর�ামূলক পদে�েপর
ব�ব�াপনা করেত বেলিছ।
আপনার স�ােনর নাসাির
� বা চাই�মাই�ার িকংবা �ুল বা কেলজ আপনােক তােদর �ারা
�কৃতপে� বা�বািয়ত পিরবত�ন স�েক� েবিশ তথ� �দান করেত পারেব।

উপি�িত
নাসাির
� এবং চাই�মাই�ারেদর কােছ উপি�িত
আপনার স�ান এক�ট নাসাির
� বা চাই�মাই�ার বা অন� েযেকােনা আিল ইয়াস
�
�
ে�াভাইডােরর কােছ যাক না েকন েসটা স�ূণভােব
�
আপনার িস�া� তেব আপনার
স�ােনর জন� এক�ট �ান িনিদ�� করেত আমরা আপনােক ে�াৎসািহত কির। েছাট বা�ােদর
সামা�জক দ�তা গেড় েতালার সমেয় তারা যিদ এক�ট চাই�েকয়াের যায় তাহেল েসটা
তােদরেক এক�ট ��টন িদেত সাহায� কের।
চাই�েকয়ার চেয়েসস নামক ওেয়বসাইেট িগেয় আপিন েদখেত পােরন েয েকানও
িবনামূেল� চাই�েকয়ার অিধকার �হণ করার জন� আপনার স�ানেক েযাগ� বেল গণ� করা
হয় িকনা। ২ বছর বয়সী বা�ােদর বাবা-মােয়েদর জন� গেড় এটার মূল� �িত বছর �ায়
£2,500 এবং ৩ আর ৪ বছর বয়সী বা�ােদর বাবা-মােয়েদর জন� এটা £5,000 পয�
� হেত
পাের।

�ুল এবং কেলেজ উপি�িত
তােদর িশ�াগত উ�িত ও তােদর কল�াণ এবং তােদর সামি�ক উ�য়েনর জন� এটা অত��
���পূণ �েয বা�ারা এবং ত�ণ-ত�ণীরা েযন �ুেল এবং কেলেজ িফের যায়। নত� ন
িশ�াবেষর� �� েথেক �ুেল উপি�িত বাধ�তামূলক হেব। এর অথ �হল েয বাবা-মা িহেসেব

আপনার স�ানেক (যিদ তারা বাধ�তামূলক �ুেল যাওয়ার বয়সী হয়) িনয়িমতভােব �ুেল
পাঠােনা আপনার আইিন দািয়�।
১৬ বছর বয়েসর পেরর িশ�ার জন� েকানও অনু�প আইিন দািয়� েনই তেব যিদ একজন
ত�ণ বা ত�ণী উপি�ত না থােক তাহেল তােদর কেলজ হয়ত মেন করেত পাের েয তারা
েকাস েছেড়
�
িদেয়েছ।
এক�ট ৈবধ কারণ ছাড়া যিদ েকানও বা�া বা ত�ণ-ত�ণী �ুেল না আেস তাহেল �ানীয়
কতৃপ
� �েদর এবং �ুলেদর কােছ নানান ধরেণর আইিন �মতা আেছ যার িভি�েত তারা
উপি�ত থাকেত বাধ� করেত পাের।
যিদ বা�ােদর এবং ত�ণ-ত�ণীেদর জন� লকডাউন ব�িত�মীভােব ক�ঠন হেয় থােক
তাহেল তােদর �ুল বা কেলজ হয়েতা ধীের-ধীের এবং পযায়�েম
�
িফের আসার ��াবনা
িদেত পাের। এটা �ধুমা� তেবই হেব যিদ এটা আপনার স�ােনর �েয়াজন অনুসাের
উপযু� হয় এবং এই িবষেয় আপনার সে� আেগ েথেক স�ত হয়। যত �ুত স�ব আপনার
স�ানেক ফুল টাইেম উপি�ত থাকার জন� সহায়তা করা হেব।
যিদ আপনার স�ােনর �ুেল বা কেলেজ িফের যাওয়ার িবষেয় আপনার েকানও উে�গ থােক
েকননা আপিন মেন কেরন েয তােদর অন�ান� ঝুঁ িক আেছ তাহেল আপনােক আপনার �ুল
বা কেলেজর সে� েসই িবষেয় আেলাচনা করেত হেব। তারা আপনােক েবাঝােত পারেব েয
ঝুঁ িক �াসকে� তারা তােদর পিরেবশ ও ব�ব�া�েলােক িকভােব পিরবিত�ত করেছ। এই সম�
ধরেণর কথাবাত�ায় আপনার সাহায� করার জন� উপকরণসমূহ উপল� আেছ যার মেধ�
অনুপি�িত সময়কােলর পর �ুেল িফের যাওয়া িবষেয় এই িলফেলট�ট অ�ভ��
� আেছ।

েসলফ-আইেসােলশন এবং সুর�া পদে�প
জন�া�� পরামশ �অনুসাের অ�সংখ�ক বা�ারা এবং ত�ণ-ত�ণীরা হয়েতা উপি�ত
থাকেত পারেব না েকননা তারা:




েসলফ-আইেসােলট করেছ
উপসেগ আ�া�
�
হেয়েছ অথবা তােদর িনেজর পরী�ার ফলাফল ইিতবাচক িছল
এমন একজন ব���র ে�াজ ক��া� যার কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯) আেছ

যিদ এইসব কারেণ আপনার স�ােনর জন� �ুেল বা কেলেজ উপি�ত থাকা স�ব না হয়
তাহেল আপনার �ুল বা কেলজেক �জ�াসা ক�ন েয দূরবত� অব�ান েথেক িশ�া �হণ
করার জন� তারা কী সাহায� �দান করেত পাের।
সকল �া� বয়�েদর এবং বা�ােদর জন� সুর�া পদে�প �হণ করার পরামশ �১ আগ�
েথেক সামিয়কভােব �িগত কের েদওয়া হেয়েছ। এর অথ �হল েয বা�ারা এবং ত�ণত�ণীরা �ুেল বা কেলেজ িফের েযেত পাের যিদ তারা:



িশে�ড েপেশ� িলে� আেছ
তােদর পিরবােরর সদস�রা সুর�া পদে�প �হণ কেরেছন

বত�মান পরামেশর� জন� িচিকৎসাগত িভি�েত অত�� দুবল� িহেসেব গণ� েলাকেদর িশ��ং
এবং সুর�া স�েক� িনেদ�শনা েদখুন।
িবেশষ� �া�� েপশাজীবীর েদখােশানার অধীেন আেছ এমন সকল বা�া এবং ত�ণ-ত�ণী
হয়েতা �ুেল বা কেলেজ েফরত যাওয়ার আেগ তােদর �া�� েপশাজীবীর সে� তােদর
পিরচযা� িনেয় আেলাচনা করেত হেত পাের। সাধারণত এটা তােদর পরবত� পিরকি�ত
ি�িনক�াল অ�াপেয়�েমে� হেব।
যিদ ি�িনক�াল এবং/অথবা জন�া�� পরামশ �অনুসরণ করার কারেণ বা�ারা �ুেল উপি�ত
না থাকেত পাের তাহেল আপনােক দ��ত করা হেব না।

ছ��ট
যথারীিত আপনােক �ুল এবং কেলেজর ছ��টর মেধ� আপনার ছ��টর পিরক�না করেত হেব।
টাম �চলাকালীন সমেয় আপনার স�ানেক �ুল েথেক েবর করার অনুমিত চাওয়া পিরহার
ক�ন।
মেন রাখেবন েয িবেদশ যা�া কের েফরার পর আপনােক এবং আপনার স�ানেক হয়েতা
েসলফ-আইেসােলট করেত হেত পাের।

নাসাির
� ও চাই�মাই�ার এবং �ুল ও কেলজ�েলােক
যথাস�ব সুরি�ত কের ত� লেত সাহায� করা
তােদর শরৎ টােমর� পিরক�না ৈতির করার এক�ট অংশ িহেসেব �েত�ক�ট নাসাির
� ও
চাই�মাই�ার এবং �ুল ও কেলজ তােদর িনজ� �া�� এবং সুর�া স�িক�ত ঝুঁ িকর
মূল�ায়ন পিরচািলত করেব।
এটার এক�ট অংশ িহেসেব আমরা নাসািরেদর
�
ও চাই�মাই�ারেদর এবং �ুল ও
কেলজেদরেক িকছ� িবেশষ পদে�প বা�বািয়ত করেত বেলিছ যা �া�� স�িক�ত ঝুঁ িক
�াসকে� অপিরহায।�

নাসাির
� ও চাই�মাই�ার এবং �ুল ও কেলজেদর �ারা কী-কী পদে�প
�হণ করা হেব
আমরা নাসািরেদর
�
ও চাই�মাই�ারেদর এবং �ুল ও কেলজেদরেক িন�বিণত� করেত
বেলিছ:


�ুেল বা কেলেজ কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) িন��ত েকস�েলােক েযন
বত�মান জন�া�� িনেদ�শনা অনুসাের সামলােনা হয় - এর অথ হল
�
েয আপনার
স�ােনর নাসাির
� বা চাই�মাই�ার অথবা �ুল িকংবা কেলজ (তােদর �ানীয় �া��
সুর�া �টেমর পরামেশর� িভি�েত) হয়েতা তােদরেক ১৪ িদেনর জন� েসলফআইেসােলট করেত বলেত পাের যিদ তারা এমন েকানও ব���র িনকট বা মুেখামুিখ
সং�েশ �এেস থােক যােদর ভাইরাস পরী�ার ফলাফল ইিতবাচক িছল






িন��ত করা েয সকেল েযন সাধারেণর েচেয় েবিশ ঘন-ঘন তােদর হাত েধায় এবং
এেত তােদর আসার সময় বা ে�ক েথেক েফরার সময় এবং খাবার খাওয়ার আেগ
এবং পেরর সময় অ�ভ��
� আেছ - এটা ২০ েসেকে�র জন� সাবান এবং জল িদেয়
করেত হেব অথবা হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার করেত হেব
ভােলা �াস-��াস স�িক�ত পির��তা িন��ত করার জন� 'ক�াচ ইট, িবন ইট, িকল
ইট' প�িতর �চার করা
বিধত� পির�ার-পির��তা যার মেধ� �ায়শই �শ করা
�
পৃ�তল�েলােক েবিশ ঘনঘন পির�ার করা অ�ভ��
� রেয়েছ

নাসাির
� এবং চাই�মাই�াররা েযখােন পােরন েসখােন ব���েদর মেধ� েযাগােযাগ যতটা
স�ব কম করেবন। এর অথ �হেত পাের আলাদা-আলাদা বয়সসমূেহর জন� আলাদা-আলাদা
কামরা ব�বহার করা এবং েসই�েলােক এেক-অপর েথেক দূের রাখা।
যত দূর স�ব �ুল এবং কেলজরাও েযাগােযাগ �াস করেব এবং দূর� বজায় রাখার েচ�া
করেব। েযেহত� �েত�ক�ট �ুল বা কেলেজর জন� এই পদে�প�েলা আলাদা হেব েসেহত�
তারা িনেজ তােদর ে�ে� �েযাজ� েসরা পদে�প িনবাচন
�
করেব। এেত বা�ােদরেক এবং
ত�ণ-ত�ণীেদরেক িন�বিণত� করেত বলা অ�ভ��
� থাকেব:



িনিদ�� আলাদা গ্�েপর (বা বাবেল) মেধ� থাকা
ব���েদর মেধ� দূর� বজায় রাখা

আমরা জািন েয েছাট বা�ারা হয়েতা সামা�জক দূর� বজায় রাখেত পারেব না। েছাট
বা�ােদর ে�ে� স�বত গ্�প�েলােক আলাদা রাখার িবষেয় েজার েদওয়া হেব এবং বড়
বা�ােদর ে�ে� দূর� বজায় রাখার িবষেয় েজার েদওয়া হেব।

আপিন িনেজ কী-কী পদে�প িনেত পােরন
আপনার স�ানেক তার নাসাির
� বা চাই�মাই�ার িকংবা �ুেল বা কেলেজ পাঠােবন না যিদ:



তােদর মেধ� কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) উপসগ�েলা
�
েদখা িদেয় থােক
তােদর পিরবাের কােরা মেধ� উপসগ�েলা
�
েদখা িদেয়েছ

পরী�ার ব�ব�া ক�ন যিদ আপনার বা আপনার স�ােনর মেধ� উপসগ �েদখা েদয়। আপনার
নাসাির
� বা চাই�মাই�ার িকংবা �ুল বা কেলজেক ফলাফল স�েক� অবিহত ক�ন।
যিদ পরী�ার ফলাফল ইিতবাচক হয়, তাহেল স�বত বা িন��তভােব কেরানাভাইরাস
(েকািভড-১৯) সং�মণ আেছ এমন সকল পিরবারেদর জন� িনেদ�শনা অনুসরণ ক�ন এবং
এনএইচএস েট� অ�া� ে�স ���য়ার সে� েযাগ িদন।
এটা সিত�ই অত�� ���পূণ েয
� এখােন এবং িবস্তৃত জন�া�� পরামশ �এবং িনেদ�শনায়
উি�িখত পরামশ �অনুসরণ কের আপিন এই পদে�প�েলােক বা�বািয়ত করেত নাসািরেদর
�
এবং চাই�মাই�ারেদর ও �ুল এবং কেলজেদরেক সাহায� কেরন।

মুেখর আবরণ

সবেশষ
�
সা���মাণ এবং পরামশ �অনুসাের ১২ বছর এবং তার েচেয় েবিশ বয়সী বা�ােদর
এমন সকল পিরি�িতেত মুেখর আবরণ পরা উিচত েযখােন সামা�জক দূর� বজায় রাখার
ব�ব�াপনা সুরি�তভােব বা�বািয়ত করা স�ব নয় এবং েয সম� অ�েল ব�াপকভােব
সং�মণ ছড়াে�।
েদশব�াপী আমরা সুপািরশ করিছ না েয নাসািরসমূ
�
হ ও চাই�মাই�ারেদর কােছ এবং �ুল ও
কেলেজ মুেখর আবরণ পরা �েয়াজনীয় বেল গণ� করা হয়। এর কারণ হে� েয ইিতমেধ�
নাসািরসমূ
�
হ ও চাই�মাই�ারেদর এবং �ুল ও কেলজ �ারা ব�বি�ত পদে�প�েলা �া��
স�িক�ত ঝুঁ িক �াস কের।
েদশব�াপী েসেক�াির �ুল (অথবা এমন সকল �ুল েযখােন ছা�রা ইয়ার ৭ বা তার েচেয় উঁচ�
েকানও ইয়াের পেড়ন) এবং কেলজেদর কােছ িবক� আেছ েয তারা ছা�েদর ও �াফ এবং
অন�ান� িভ�জটরেদরেক �াস�েমর বাইের (েযমন কিরেডাের) এমন সকল জায়গায় মুেখর
আবরণ পরেত বলেত পােরন েযখােন সামা�জক দূর� বজায় রাখা ক�ঠন যিদ তারা মেন
কেরন েয তােদর �ুল বা কেলেজর জন� এটা স�ঠক পদে�প হেব।
যিদ আপিন জাতীয় হ�ে�েপর েকানও অ�েল থােকন তাহেল েসেক�াির �ুল এবং
কেলেজর কিমউনাল জায়গায় �া�বয়�েদর এবং ছা�েদর জন� মুেখর আবরণ পরা
অপিরহায �বেল গণ� করা হয়। যিদ আপনার অ�েলর ে�ে� এটা �েযাজ� হয় তাহেল
আপনার �ুল অথবা কেলজ আপনােক এই নত� ন ব�ব�া এবং মুেখর আবরণ পরার �েয়াজন
স�েক� অবিহত করেব।
বত�মান সা���মােণর িভি�েত �াস�েমর মুেখর আবরণ পরা �েয়াজনীয় হেব না। এর
কারণ হল েয �ুল এবং কেলজ �ারা বা�বািয়ত পদে�প�েলা �াস�েম ঝুঁ িকেক
উে�খেযাগ�ভােব �াস করেব এবং েকননা এেত েশখা ও েশখােনা উভয় ে�ে� এক�ট
েনিতবাচক �ভাব পড়েত পাের।
নাসাির
� বা চাই�মাই�ারেদর কােছ আেছন এমন সকল বা�ােদরেক এবং �াইমাির �ুেলর
বা�ােদরেক মুেখর আবরণ পরেত হেব না। এমন সকল �াইমাির �ুেল েযখােন �াস�েমর
বাইেরর জায়গায় �ােফর সদস� বা িভ�জটরেদর মেধ� সামা�জক দূর� বজায় রাখা স�ব
হেব না, উদাহরণ��প �াফ�েম, তাহেল েসে�ে� েহড�টচারেদর কােছ তােদর িবেবচনা
অনুসাের িস�া� �হণ করার অিধকার থাকেব েয তারা এই সম� পিরি�িতেত তােদর �াফ
বা িভ�জটরেদরেক মুেখর আবরণ পরেত বলেত পােরন বা মুেখর আবরণ পরা িনেয় স�ত
হেত পােরন।
কেলেজ ছা�েদরেকও মুেখর আবরণ পরেত বলা েযেত পাের েযখােন:




িশ�া �দানকারী পিরেবেশ এক�ট কমে�ে�র
�
পিরেবেশর সমান বা বা�েব এক�ট
কমে��
�
(উদাহরণ��প, এক�ট েরে�ারাঁ যা হয়েতা জনসাধারেণর জন� েখালা
থাকেত পাের)
কমে�ে�
�
ও আভ��র পিরেবেশ এটা �েয়াজনীয় বেল গণ� করা হয় এবং ছা�রা
স�বত জনসাধারেণর অন�ান� সদেস�র সং�েশ �আসেত পােরন

এটা অত�� ���পূণ �েয মুেখর আবরণ�েলােক েযন স�ঠকভােব পরা হয়। মুেখর
আবরণ�েলােক যােত স�ঠকভােব পরা ও সরােনা এবং ে�ার করা বা িন�ি� করা হয় তা
িন��ত করার জন� সকল �ুল এবং কেলজেদর এক�ট ���য়া থাকা অপিরহায।� তারা কী
���য়ার ব�ব�াপনা কেরেছ েসই স�েক� তােদরেক অবশ�ই আপনােক অবিহত করেত
হেব।
িকছ� ছা� হয়েতা মুেখর আবরণ পরা েথেক অব�াহিত�া� হেত পাের। এই অব�াহিত�েলা
�ুেল ও কেলেজ �েযাজ� হেব সুতরাং মুেখর আবরণ পরার �েয়াজন েসই সকল বা�ােদর
এবং ত�ণ-ত�ণীেদর ে�ে� �েযাজ� নয় যােদর:




েকানও িডেজিবিল�ট থাকার কারেণ মুেখর আবরণ পরা স�ব নয়
মুেখর আবরণ পরা মারা�কভােব পীড়াজনক অনুভব হেব
এমন কােরা সে� আেছন যারা েযাগােযাগ করার জন� েঠাঁট পড়ার উপর িনভ�রশীল
রেয়েছন

নাসাির
� বা চাই�মাই�ার এবং �ুল বা কেলেজ আসা
এবং যাওয়া
িকছ� নাসাির,
� �ুল বা কেলজেদরেক হয়েতা তােদর ছা�েদর জন� আসার এবং যাওয়ার জন�
আলাদা-আলাদা সময় িনধািরত
�
করেত হেত পাের। এটা �া�েণ আসা-যাওয়ার সময়
গ্�পেদরেক আলাদা রাখেত সাহায� কের। যিদ �ুল বা কেলজ এই পদে�প �হণ করার
িস�া� েনন তেব তার ফেল তােদর �ারা িশ�াদােন ব�য় করা সময় কম হেব না - িক� এর
অথ �হেত পাের েয আপনার স�ােনর িদন �� বা েশষ হওয়ার সময় পিরবিত�ত হেত পাের।
েযভােব �েয়াজনীয় হেব েসইভােব �ুেল এবং কেলজ েকানও �ুল পিরবহন এবং অন�ান�
পিরবহন �দানকারীেদর সে� েযৗথভােব কাজ কের সময়�েলােক সম�য় করেব।
তােদর �ারা গৃহীত েকানও পিরবত�ন উে�খ করার জন� আপনার নাসাির
� বা চাই�মাই�ার
িকংবা �ুল বা কেলজ আপনার সে� েযাগােযাগ করেব। এেত হয়েতা �প অফ এবং েতালার
জন� নত� ন ���য়া অ�ভ��
� থাকেত পাের।

গণপিরবহন ব�বহার করা
গণপিরবহেনর চািহদা �াসকে� সকলেক তােদর ভূ িমকা পূরণ করেত হেব। যিদ স�ব হয়
তাহেল আপনার িবক� পিরবহন স�ান করা উিচত িবেশষভােব হাঁটা বা সাইেকল চালােনা
এবং িবেশষত যাতায়ােতর সবেচেয় ব�� সময়�েলােত।
এর সাহায� িন��ত করা েযেত পারেব েয েসই সকল ব�বহারকারীর জন� সুরি�তভােব
যাতায়াত করার পযা�
� গণপিরবহন �মতা থাকেব যােদর তা ব�বহার করার �েয়াজন
রেয়েছ। এেত আপনার পিরবােরর �াে��রও উপকার হেব। িন�বিণত� েথেক িনেদ�শনা েদখুন:



ওয়ািকং ট� �ুল -এর িবষেয় িলিভং ি�ট েথেক িনেদ�শনা
�ুল রােন সুরি�ত থাকা স�েক� সুস�া� েথেক িনেদ�শনা

যিদ আপিন এবং আপনার স�ান তােদর নাসাির
� বা চাই�মাই�ার িকংবা �ুল বা কেলজ
যাওয়ার জন� গণপিরবহেনর উপর িনভ�র কেরন তাহেল যা�ীেদর জন� িনরাপদভােব
যাতায়াত করার িনেদ�শনা �েযাজ� হেব। িকছ� অ�েল বা�ােদরেক এবং ত�ণ-ত�ণীেদরেক
�ুেল বা কেলেজ েযেত সাহায� করার জন� �ানীয় কতৃপ
� � হয়েতা অিতির� িনেবিদত �ুল
পিরবহন পিরেষবা �দান করেত পাের।
বা�ােদর এবং ত�ণ-ত�ণীেদর এবং তােদর বাবা-মােয়েদর এবং েকয়ারারেদর অবশ�ই
পিরবহন ব�বহার কের নাসাির
� বা চাই�মাই�ার িকংবা �ুল বা কেলেজ যাওয়া উিচত নয় যিদ
তােদর বা তােদর পিরবাের কােরা কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) উপসগ থােক।
�

েযাগ� বা�ােদর জন� িবনামূেল� বাসা েথেক �ুেল আসা-যাওয়া করার
পিরবহন ব�ব�া
েযাগ� বা�ােদরেক িবনামূেল� বাসা েথেক �ুেল আসা-যাওয়া করার পিরবহন ব�ব�া �দান
করার �ানীয় কতৃপ
� �র কত�ব� অপিরবিত�ত রেয়েছ। এটা বাসা েথেক �ুেল যাতায়াত এবং
পিরবহন স�িক�ত িনেদ�শনা েত উি�িখত রেয়েছ।
আপনার �ানীয় কতৃপ
� � হয়েতা এক�ট িনেবিদত পিরবহেন িসেটর বদেল আপনােক এক�ট
ব���গত যাতায়াত বােজট বা মাইেলজ ভাতা �হণ করেত বলেত পাের। এর সাহােয� িন��ত
করা েযেত পারেব েয িনেবিদত গণপিরবহেন েযন েসই সকল েলাকেদর জন� পযা�
� জায়গা
থােক যােদর তা ব�বহার করার �েয়াজন রেয়েছ।
আমরা আপনােক অনুেরাধ কির েয পারেল আপিন েযন এই ��াবনা�টেক �হণ কেরন। এর
ফেল ভিবষ�েত িনেবিদত পিরবহেনর জন� আপনার স�ােনর েযাগ�তা �ভািবত হেব না।
আপিন যিদ �হণ না করেত চান বা না করেত পােরন তাহেল �ানীয় কতৃপ
� � আপনােক
েসটা �হণ করেত বাধ� করেত পারেব না।
�ানীয় কতৃপ
� �েদর �ত�াশা করা উিচত নয় েয এক�ট িনিদ�� েময়ােদর জন� আপিন
ব���গত েপেম� বা মাইেলজ ভাতা �হণ করার �িত �িত�িতব� থাকেবন তেব আপনার
স�ােনর জন� বাসা েথেক �ুেল আসা-যাওয়া করার পিরবহন ব�ব�া পুনরায় �� করার জন�
�ানীয় কতৃপ
� �েদর উপযু� সমেয়র েনা�টেশর �েয়াজন হেব।

িনেবিদত �ুল বা কেলজ পিরবহন ব�বহার করা
�ানীয় কতৃপ
� �, �ুল এবং পিরবহন �দানকারীেদর েথেক �ত�াশা করা হেব না েয তারা
অিভ�ভােব গণপিরবহন ও িনেবিদত �ুল বা কেলজ পিরবহেনর ে�ে� সামা�জক দূর�
বজায় রাখার িনেদ�শনা �েয়াগ করেব। এর কারণ হে�:



িনেবিদত �ুল পিরবহেন িনয়িমতভােব �ায়ই ত�ণ-ত�ণীেদর একই গ্�প যাওয়াআসা কের
িনেবিদত �ুল পিরবহেন আসা-যাওয়া কের এমন সকল বা�া এবং ত�ণ-ত�ণী
জনগেণর সদস�েদর সে� েমলােমশা কের না

েযখােন স�ব েসখােন সবািধক
�
সামা�জক দূর� বজায় রাখার জন� এবং সং�মণ ছড়ােনার
ঝুঁ িক �াসকে� �ানীয় কতৃপ
� �রা ও �ুল এবং পিরবহন �দানকারীরা সকল েযৗ��ক সাধ�
পদে�প �হণ করেব। কী সাধ� হেব তা �ানীয় পিরি�িত অনুসাের িভ� হেব। এেত হয়েতা
িন�বিণত� অ�ভ��
� থাকেত পাের:





পিরবহেন আপনার স�ানেক এক�ট িনয়িমত িসট ব�বহার করেত বলা
িন��ত করা েয সকেল েযন সুশৃ�লভােব পিরবহেন ওেঠ এবং নােম এবং/অথবা
েসটােক ভােলাভােব সামলােনা হয়
িন��ত করা েয বাহন�েলােক িনয়িমতভােব পির�ার করা হয়
িন��ত করা েয পিরবহন অপােরটররা বাহেনর মেধ� সবািধক
�
তাজা বায়ু চলাচেলর
ব�ব�া কের

এটা ���পূণ �েয আপিন �দান করা েকানও �ানীয় পরামশ �েমেন চেলন এবং আপনার
স�ানও েযন িনধািরত
�
েকানও িনয়ম�েলা অনুসরণ করার ��� জােন এবং েবােঝ।

�ুল এবং কেলজ েথেক আসা-যাওয়া করার সময় মুেখর আবরণ পরা
গণপিরবহন ব�বহার করার সময় এখন েবিশরভাগ বা�ােদর এবং ১১ বছেরর েচেয় েবিশ
বয়সী ত�ণ-ত�ণীেদর জন� মুেখর আবরণ পরা �েয়াজনীয় বেল গণ� করা হয়। এটা েসই
সকল বা�ােদর এবং ত�ণ-ত�ণীেদর ে�ে� �েযাজ� নয় যােদর জন�:




েকানও অ�মতায় আ�া� হওয়ার কারেণ মুেখর আবরণ পরা স�ব নয়
মুেখর আবরণ পরা মারা�কভােব পীড়াজনক অনুভব হেব
এমন কােরা সে� যা�া করেছ যারা েযাগােযাগ করার জন� েঠাঁট পড়ার উপর
িনভ�রশীল রেয়েছন

আমরা পরামশ �িদ�� েয অব�াহিত�া� বা�ােদর এবং ত�ণ-ত�ণীেদর বােদ ১১ বছর এবং
তার েচেয় েবিশ বয়সী বা�ারা এবং ত�ণ-ত�ণীরা েযন েসেক�াির �ুল বা কেলজ আসাযাওয়ার জন� িনেবিদত পিরবহন ব�বহার করার সময় ও েযন মুেখর আবরণ পের থােক।
যিদ �ুেল যাওয়া-আসা করার জন� আপনার স�ানেক তােদর সােপাট� বাবল বা পিরবােরর
বাইের কােরার সে� গািড় েশয়ার করেত হয় তাহেল তােদর:




�েত�ক বার একই েলাকেদর সে� েশয়ার করা উিচত
বায়ু চলাচল রাখার জন� জানলা েখালা রাখা উিচত
যিদ তারা ১১ বছেরর েচেয় েবিশ বয়সী হয় তাহেল মুেখর আবরণ পরা উিচত

এটা অত�� ���পূণ �েয মুেখর আবরণ�েলােক েযন স�ঠকভােব পরা হয়। মুেখর
আবরণ�েলােক যােত স�ঠকভােব পরা ও সরােনা এবং ে�ার করা বা িন�ি� করা হয় তা
িন��ত করার জন� সকল �ুল এবং কেলজেদর এক�ট ���য়া থাকা অপিরহায।� তারা কী
প�িতর ব�ব�াপনা কেরেছ েসই স�েক� আপনােক অবিহত করা অপিরহায।�

পাঠ��ম

আমরা েসট কেরিছ েয আমােদর �ত�াশা অনুযায়ী শরৎকােল �ুলেদর ছা�েদরেক কী
পড়ােনা উিচত। �ুল�েলা সকল িবষেয় এক�ট উ�াশী এবং িবস্তৃত পাঠ��ম �দান করেব
িকছ� িবষেয় হয়েতা পিরবত�ন করার �েয়াজন রেয়েছ েযমন িপই এবং সংগীেতর ে�ে� যােত
�ুল যথাস�ব সুরি�তভােব এই িবষয়�েলােক েশখােত পাের।
আমরা �ত�াশা কির েয নত� ন িশ�াবষেত
� কেলজ স�ূণ �ও উ� �ণমােনর �ািড ে�া�াম
�দান করা �� করেব।
যিদ �েয়াজন হয় তাহেল �ুল এবং কেলজ দূরবত� অব�ান েথেক িশ�া �দান করার
পিরক�নাও ৈতির করেব। এর অথ �হল েয যিদ সুর�া পদে�প �হণ করার ফেল বা েসলফআইেসােলশেনর কারেণ আপনার স�ানেক বাসায় থাকেত হয় তাহেল তােদর িশ�া
অব�াহত রাখার জন� তােদর �ুল অথবা কেলজ তােদর সাহায� করেব।
ইিতমেধ� আমরা এক�ট £১ িবিলয়েনর ক�াচ আপ প�ােকেজর েঘাষণা কেরিছ যা িন��ত
করেব েয ছা�রা েযন হারােনা িশ�ামূলক সমেয়র অভাবপূরণ করেত পাের এবং সবািধক
�
চািহদা আেছ এমন সকল ছা�েদরেক েযন অিতির� সাহায� �দান করা হয়।

মূল�ায়ন এবং পরী�া
�াইমাির বা জুিনয়ার �ুেলর মূল�ায়ন
কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) ব�াি� িনয়ি�ত করার জন� েযেহত� �ুল�েলা েবিশরভাগ
ছা�েদর জন� ব� হেয় িগেয়িছল েসেহত� বা�ারা এবং ত�ণ-ত�ণীরা তােদর িশ�ার এক�ট
অত�� ���পূণ �েময়াদ হািরেয়েছ। এটা অত�� ���পূণ েয
� আমরা েযন আরও
ভােলাভােব বুঝেত পাির েয বা�ােদর িশ�ার উপর কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) কী
�ভাব পেড়েছ এবং েসই সকল �ুলেক সাহায� �দান করেত পাির যােদর সবািধক
�
চািহদা
আেছ। এর সমথেন
� আমরা পিরক�না ৈতির কেরিছ েয ২০২০ েথেক ২০২১ িশ�াবেষ তােদর
�
সাধারণ টাইমেটিবল অনুসাের আিল ইয়াস
�
ফাউে�শন
�
ে�জ (ইওয়াইএফএস) ে�াফাইল
এবং সকল িবদ�মান িবিধব� �াথিমক মূল�ায়ন�েলা িফের আসেব।

�জিসএসই এবং এ েলেভল
কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯) �াদুভা� েবর কারেণ ২০২০ সােলর গরমকােল েকানও পরী�া
হয়িন। ছা�রা যােত তােদর েকায়ািলিফেকশন েপেত পাের তা িন��ত করার জন� আমরা
েঘাষণা কেরিছলাম েয এই গরম কােল েয সকল ছা�েদর এ েলেভল, এএস েলেভল বা
�জিসএসই পরী�ার জন� বসার কথা িছল তারা এক�ট পূবিনধ
� ািরত
�
ে�ড পােব।
িকভােব ে�ড�েলার গণনা করা হেয়েছ
�েত�ক�ট ছাে�র জন� �ুল এবং কেলজ �েত�ক�ট িবষেয়র জন� এক�ট েস�ার মূল�ায়ন
ে�ড �দান কেরেছ। তােদর �ুল বা কেলেজর মত অনুসাের যিদ এই বছের পরী�া�েলােক
পিরচািলত করা হত তাহেল তারা এই ে�ডই েপত। তারা নানান ধরেণর সা���মাণ িনেয়
িবেবচনা কেরেছ উদাহরণ��প পরী�া ছাড়া মূল�ায়ন এবং মক েরজা�।

িনধািরত
�
করা হেয়িছল েয Ofqual �ারা ৈতির করা মেডল ব�বহার কের এই ে�ড�টেক এক�ট
মান িনধারণী
�
���য়া িদেয় যাচাই করা হেব এবং তার পর চূ ড়া� ে�েডর গণনা করা হেব।
েসামবার ১৭ আগে� েসে�টাির অব ে�ট িন��ত করেলন েয এএস/এ েলেভল এবং
�জিসএসই-এর জন� আর েকানও মান িনধারণী
�
���য়া হেব না। পিরবেত� সকল ছা�েদরেক
েসই েস�ার মূল�ায়ন ে�ড �দান করা হেব যা তােদর �ুল বা কেলজ �ারা �দান করা
হেয়েছ। যিদ গণনা করা ে�েডর ত� লনায় েস�ার মূল�ায়ন ে�ড কম হয় তাহেল গণনা করা
ে�ড�ট �েযাজ� হেব।
এই ে�ড�েলা চূ ড়া� িহেসেব গণ� করা হেব যিদ না সা���মােণর িভি�েত িন��ত করা হয়
েয েকানও ে�ােসিসং ত্��ট হেয়েছ।
তােদর পরবত� পদে�েপ এিগেয় যাওয়ার জন� ছা�রা েসই ে�ড ব�বহার করেত পারেব যা
তারা �ী�কােল েপেয়েছ। পূববত�
�
বছর�েলার ত� লনায় এই ে�ড�েলার একই মূল� থাকেব।
শরৎকাল ২০২০ েত অিতির� পরী�া
আমরা বুঝেত পাির েয িকছ� ছা�রা হয়েতা তােদর �ী�কােলর ে�েড খুিশ নয় অথবা তােদর
িশ�ার পরবত� পযােয়
� এিগেয় যাওয়ার জন� তােদর উ�ত ফলাফেলর �েয়াজন রেয়েছ।
এমন িকছ� অ�সংখ�ক ছা�ও আেছ যােদরেক �ী�কােল এক�ট ে�ড �দান করার জন�
পযা�
� সা���মাণ িছল না। এটা অত�� ���পূণ েয
� এই ছা�রা েযন ২০২০ সােলর
শরৎকােল পরী�া িদেত পাের।
এই ছা�েদর সাহায� করার জন� আমরা পরী�ার এক�ট অিতির� িসিরজ পিরচািলত করিছ।
এএস এবং এ েলেভল পরী�া অে�াবর মােস হেব এবং �জিসএসই পরী�া নেভ�র মােস
হেব।
২০২০ সােলর শরৎকােল পরী�ায় এ�ার করার েডডলাইন
েয সকল ছা�রা শরৎকােলর পরী�ায় বসেত চায় তােদরেক েসই �ুল বা কেলেজর মাধ�েম
তা করেত হেব েযখােন তােদর �ী�কােল পরী�া েদওয়ার কথা িছল। এ�ার করার
েডডলাইন হে�:



এ এবং এএস েলেভেলর জন� ৪ েসে��র
�জিসএসই-এর জন� ১৮ েসে��র (ইংের�জ এবং গিণত বােদ যার জন� েডডলাইন
হে� ৪ অে�াবর)

Ofsted (অফে�ড) পিরদশন�
শরৎকােল অফে�ড ই�েপ�ররা কেয়কটা নাসাির
� ও চাই�মাই�ার এবং �ুল ও কেলেজ
যােবন এবং আেলাচনা করেবন েয বা�ােদর এবং ত�ণ-ত�ণীেদর েফরত আসেত সাহায�
করার জন� তারা কী-কী পদে�প �হণ কেরেছন। এই িভ�জেটর ফেল েকানও ে�েডড
িবচার েদওয়া হেব না।

িনধারণ
�
করা হেয়েছ েয জানুয়াির ২০২১ েথেক িনত� অফে�ড পরী�া �� হেব। এই�েলার
স�ঠক সময় পযােলাচনার
�
অধীন থাকেব।

�ুেল ভিত�
ভিত� স�িক�ত আপীল
যিদ আপিন এক�ট �ুেল জায়গার জন� আেবদন কেরেছন এবং �ুল আপনার স�ানেক
জায়গা না িদেয় থােক তাহেল আপনার কােছ এই িস�াে�র িব�ে� আপীল করার অিধকার
আেছ।
মুেখামুিখ �নািনর বদেল ভিত� স�িক�ত আিপল�েলােক এখন েটিলেফান বা িভিডও

কনফাের� বা িলিখতভােব পিরচািলত করা েযেত পাের।

�ামার �ুেলর মতন িসেলক�টভ �ুেলর জন� এি� পরী�া
আপিন যিদ আপনার স�ােনর জন� এক�ট িনবাচনিভি�ক
�
(িসেলক�টভ) �ুেল জায়গার
4
আেবদন কের থােকন তাহেল এই বছর এি� পরী�ার পিরচালনায় িকছ� পিরবত�ন থাকেত
পাের।
এই পরী�া�েলােক কখন পিরচািলত করা হেব তা িনবাচনিভি�ক
�
পরী�া�েলার জন�
দািয়��া� েলাকেদর (হয় �ুল অথবা �ানীয় কতৃপ
� �) উপর িনভ�র কের। আমরা তােদরেক
পরামশ িদেয়িছ
�
েয তারা েযন অে�াবর মােসর েশেষর িদেক বা নেভ�র মােসর েগাড়া
পয�এই
�
পরী�া�েলােক মুলত� িব করার কথা িনেয় িবেবচনা কের। এর অথ হল
�
েয আপনার
পছ�সই �ুল �কাশ করার েডডলাইেনর আেগ (৩১ অে�াবর) আপিন স�বত এই পরী�ার
ফলাফল�েলা পােবন না।
যিদ আপনার স�ান এি� পরী�ায় �েয়াজনীয় ��া�াড� পূরণ না কের তাহেল আপনার
�ানীয় নন-িসেলক�টভ �ুল�েলার জন� আপনার চূ ড়া� পছ��েলােক ব�বহার করা উিচত
েযখােন আপিন মেন কেরন েয আপনার জায়গা পাওয়ার ভােলা স�াবনা আেছ।
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যিদ আপিন �ধুমা� �ামার �ুল িনবাচন
�
করার িস�া� �হণ কেরন আর আপনার স�ান
এি� পরী�ায় �েয়াজনীয় ��া�াড� না পায় তাহেল আপনার স�ােনর জন� এক�ট ননিসেলক�টভ �ুল বরা� করা হেব। এটা আপনার �ারা পছ� করা েকানও �ুল হেব না।
যিদ িন�বিণত� কারেণ আপনার স�ান পিরকি�ত পরী�ার তািরখ(�েলােত) উপি�ত থাকেত
না পাের তাহেল অ�াডিমশন কতৃপ
� ে�র সে� েযাগােযাগ ক�ন:



তােদর মেধ� কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) উপসগ �েদখা যাে�
তারা েসলফ-আইেসােলট করেছ

েযাগ�তা বা �িতভার জন� আপনার স�ানেক মূল�ায়ন করার জন� �ুল বা �ানীয় কতৃপ
� �
িবক� ব�ব�া করেব

আচরণ
তােদর �ারা গৃহীত নত� ন িনয়ম বা প�িত �কাশ করার জন� নাসািরসমূ
�
হ ও চাই�মাই�ার
এবং �ুল ও কেলজ হয়েতা তােদর আচরণ স�িক�ত নীিত হালনাগাদ করেত পাের। তারা
আপনােক এই পিরবত�ন�েলার িবষেয় অবিহত করেব।

�ুল ইউিনফম �
�ুল তােদর ইউিনফম পিলিস
�
িনেজই িনধািরত
�
কের।
আমরা সম� �ুলেদরেক ে�াৎসািহত করিছ েয শরৎকােলর টােম �েযন তারা তােদর সাধারণ
ইউিনফম �নীিতেত িফের যায়।
কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) কারেণ আপনােক আলাদাভােব বা সাধারেণর েচেয় েবিশ
ঘন-ঘন ইউিনফম পির�ার
�
করার েকানও �েয়াজন েনই।

�ুেলর খাবার
শরৎকােলর টােমর� �� েথেক �ুল এবং কেলেজর িকেচন স�ূণভােব
�
েখালা থাকেব।
তারা েসই সকল ছা�েদরেক খাবার �দান করেব যারা েসখােন েখেত চায় এবং এেত যথারীিত
সকল েযাগ� বা�ােদর জন� ি� �ুল িমল এবং ইউিনভাসাল
� ইনফ�া� ি� �ুল িমল অ�ভ��
�
রেয়েছ।

অনলাইন সুর�া
বা�ােদর সহ েবিশরভাগ েলাক অেনক েবিশ সময় অনলাইন ব�য় করেছ েসটা �াস�েম
হক বা বাসায়।

সােপােট� র জন� অনলাইন �িত েথেক বা�ােদরেক এবং ত�ণ-ত�ণীেদরেক সুরি�ত
রাখার জন� বাবা-মা এবং েকয়ারারেদর জন� িনেদ�শনা েদখুন। এর মাধ�েম এমন সকল
উপকরেণর সুপািরশ েদওয়া হেয়েছ যা অনলাইেন িবিভ� ঝুঁ িক েথেক বা�ােদরেক এবং
ত�ণ-ত�ণীেদরেক সুরি�ত রাখেত সাহায� কের এবং তার পাশাপািশ উে�খ করা হেয়েছ
েয আপিন েকাথায় েথেক সাহায� এবং পরামশ �েপেত পােরন। অনলাইন সুরি�ত থাকার
জন� সহায়তা -এ সুর�া এবং েগাপনীয়তা েস�টং স�েক� তথ� অ�ভ��
� রেয়েছ।

মানিসক �া�� ও কল�াণ
নাসািরসমূ
�
হ ও চাই�মাই�ার এবং �ুল ও কেলজ েবােঝ েয কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯)
�াদুভা� েবর ফেল িকছ� বা�ারা এবং ত�ণ-ত�ণীরা নানান ধরেণর অনুভূিত অনুভব কেরেছ
েযমন উে�গ বা চাপ অথবা মন খারাপ।
আপনােক এবং আপনার স�ানেক মানিসক �াে��র ে�ে� সাহায� করার জন� অনলাইন
উপকরণসমূহ উপল� আেছ যার মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ:






বা�ােদর এবং ত�ণ-ত�ণীেদর মানিসক �াে��র জন� মাই� এড, এক�ট িবনামূল�

িশ�ামূলক স�দ যা েহলথ এড�েকশন ইংল�া� কতৃক
� �দান করা হেয়েছ
রাইজ অ�াবাভ যার উে�শ� হে� ১০ েথেক ১৬ বছর বয়সী ত�ণ-ত�ণীেদর মেধ�
সহনশীলতা ও শ�� গেড় েতালা এবং ভােলা মানিসক �াে�� সাহায� করা
এভির মাই� ম�াটাস, � যার মেধ� এক�ট অনলাইন ট�ল এবং ইেমইল জািন �আেছ যা
সকলেক তােদর মানিসক �া�� এবং কল�ােণর েদখােশানা করার জন� উপযু�
পদে�প �হণ করেত আরও েবিশ আ�িব�াসী অনুভব করেত সাহায� কের
িবিরভেম� ইউেক এবং চাই�হ�ড িবিরভেম� েনটওয়াক� কতৃক
� েশাকাত� ছা�েদর ও
�ুল এবং �াফেদর জন� তথ� এবং স�দ �দান করা হয়

বানােড�
� ার িস, িহয়ার, ের�� পিরেষবা েসই সকল বা�ােদরেক এবং ত�ণ-ত�ণী ও তােদর
পিরবারেদরেক সাহায� �দান করেছ যারা স�িত একজন সমাজ েসবী বা অন� েকানও
অ�ােজ��র সে� কাজ করেছন এবং যােদর কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) মানিসক
�ভােবর সে� সামাল িদেত সমস�া হে�। আপিন 'িস, িহয়ার, ের��' পিরেষবার েসলফেরফােরল ওেয়বেপজ বা ি�েফান 0800 151 7015- ন�েরর মাধ�েম অ�াে�স করেত
পােরন।
আপনার স�ােনর িবষেয় যিদ আপনার েকানও সুর�ামূলক উে�গ থােক তাহেল েসটােক
িরেপাট� করাও ���পূণ।� এনএসিপিসিস েহ�লাইেনর সে� েযাগােযাগ ক�ন।

িশ�া ও �া�� এবং পিরচযা� (ইএইচিস) পিরক�নাসমূহ
�াদুভা� ব চলাকালীন সমেয় আমােদরেক ইএইচিস পিরক�নার মেধ� িকছ� িনিদ�� িবেশষ
িশ�া এবং �া�� পিরচযা� ব�ব�া�েলােক েবিশ নমনীয় করেত হেয়িছল।

এই নমনীয়তা এখন সমা� হেয় েগেছ যার অথ �হল েয যিদ আপনার স�ােনর এক�ট
ইএইচিস পিরক�না আেছ তাহেল �ুেল িফের যাওয়ার পর তারা যথারীিত তােদর �েয়াজনীয়
সহায়তা �হণ করেত পারেব।

�ুল এবং কেলজ ��প
শরৎকােলর টাম �েথেক �ুল এবং কেলজ ইউেক-েত পুনরায় িশ�ামূলক েড ��প �� করেত
পাের। তেব ঝুঁ িক �াসকে� তারা কী-কী পদে�প �হণ করেত পাের েসই স�েক� তােদর
অবশ�ই সবেশষ
�
জন�া�� িনেদ�শনা এবং �ুল ও কেলজেদর জন� �দান করা িবস্তৃত
িনেদ�শনা অনুসরণ করা উিচত।
বত�মােন আমরা ইউেক-েত ওভারনাইট ��প এবং িবেদেশ িশ�ামূলক িভ�জেটর আেয়াজন
না করার পরামশ �িদ��।

এ��া কািরকুলার কমকা�
�
শরৎকােলর পর �ুল ে�কফা� এবং আফটার-�ুল কমকাে�র
�
ব�ব�াপনা করেত পাের।
�ুলেদরেক অবশ�ই িন��ত করেত হেব েয এ�েলােক েযন সুর�ামূলক পদে�প স�িক�ত
িবস্তৃত িনেদ�শনা অনুসাের �দান করা েযেত পাের। এর অথ �হল েয �জিনস�েলােক হয়েতা
আলাদাভােব চালােত হেত পাের।
আপনার স�ােনর �ুেলর সে� কথা বেল েজেন িনন েয তারা ে�কফা� এবং আফটার-�ুল
কমকাে�র
�
ব�ব�াপনা করেছন িকনা।
আউট-অব-�ুল েস�টং েযমন হিলেড বা আফটার-�ুল-�াব সকল বয়েসর বা�ােদর এবং
ত�ণ-ত�ণীেদর জন� েখালা থাকেত পাের। এটা অত�� ���পূণ েয
� সং�মণ ছড়ােনার
ঝুঁ িক �াসকে� তারা েযন সুর�ামূলক পদে�েপর ব�ব�াপনা কের।
ঝুঁ িক �াসকে� িন�বিণত� িনেয় িবেবচনা করেবন:



ধারাবািহকভােব আপনার স�ানেক একই েস�টংেয় পাঠােবন
আপনার �ারা অ�াে�স করা িবিভ� েস�টংেয়র সংখ�া সীিমত রাখেবন

কমকাে�র
�
সংগঠকেক �জ�াসা করেবন েয েকানও ঝুঁ িক �াসকে� তারা কী আলাদাভােব
করেবন।
আউট-অফ-�ুল �াব এবং কমকা�
�
ব�বহার করা-েত বাবা-মােদর জন� পরামশ �উপল�
আেছ।

�ানীয় �াদুভা� ব
নাসািরসমূ
�
হ ও চাই�মাই�ার এবং �ুল ও কেলজ�েলা তােদর �ানীয় �া�� সুর�া �টেমর
সে� েযাগােযাগ করেব যিদ তােদর েস�টংেয়:




১৪ িদেনর মেধ� ছা�েদর বা �ােফর মােঝ ২�ট বা তার েচেয় েবিশ িন��ত
কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) েকস ধরা পেড়
সে�হভাজন বা িন��ত কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) েকেসর কারেণ বা�ােদর
বা �ােফর অনুপি�িতর হার েবেড় যায়

�ানীয় �া�� সুর�া �টম পরামশ �েদেব েয েকান-েকান পরবত� পদে�েপর �েয়াজন আেছ।
সাধারণত ব� করার �েয়াজন হেব না তেব িকছ� গ্�পেদরেক হয়েতা েসলফ-আইেসােলট
করেত হেত পাের।
যিদ েকানও �ুেল বা কেলেজ �াদুভা� ব িন��ত করা হয় তাহেল হয়েতা এক�ট েমাবাইল
েটি�ং ইউিনট পাঠােনা েযেত পাের। তারা েসই সকলেক পরী�া করেবন যারা স�বত েসই
ব���র সং�েশ �এেসেছ যার পরী�ার ফলাফল ইিতবাচক িছল। েটি�ংেয়র �থমত েফাকাস
হেব েসই ব���র �াস তারপর তােদর ইয়ার গ্�প এবং তারপর যিদ �েয়াজন হয় তাহেল
স�ূণ �
� ু ল বা কেলেজর পরী�া করা হেব।
যিদ আপনার �ানীয় অ�েল সং�মেণর হার েবেড় যায় যার ফেল কিমউিন�টেত �ানীয়ভােব
এই সং�মণ ছিড়েয় পেড় তাহেল সরকার পরবত� পদে�প স�েক� িস�া� �হণ করেব।
�ানীয় অ�েল েযখােন অন�ান� েস�েরর জন� সীমাব�তা বা�বািয়ত করা হয় েসখােনও
আমরা �ত�াশা কির েয সাধারণত সকেলর জন� িশ�া এবং চাই�েকয়ার েখালা থাকেব।
আপনার স�ােনর �ুল বা কেলেজর দূরবত� অব�ান েথেক িশ�া �দান করা উিচত যিদ:



ছা�েদর গ্�পেক েসলফ-আইেসােলট করেত হয়
�ুেল বা কেলেজ আরও েবিশ েলাকেদর উপি�িতর সংখ�ােক সীিমত করার �েয়াজন
হয়

