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প্রিয় বাবা-ো ও মেয়ারটেোরটে, 

উপি-এর সম্ভাব্য সু্কল খ ালার তাপর  

গত সপ্তাটে১লা জনু মেটে প্রবদ্যালয়গুটলার সম্ভাবয পুনরায় চাল ুেরার প্রবষটয় সরোরী ম াষণা মেটে পরবতী 

সপ্তাে পর্ যন্ত আপনার োটে পাঠাটনা প্রনউজটলোর, আপ্রে আপনার োটে আটরা তটেযর সাটে প্রলখপ্রে মর্ আেরা প্রেভাটব 

আগােী সপ্তাটে মসন্ট প্রলউটত ইন-সু্কল প্রবধান সম্প্রসারণ েরার পপ্ররেল্পনা েরপ্রে । 

ব্ততমান অব্স্থান 

তার োটে, সরোটরর প্রনটদ্যপ্রিো বতযোটন জানাটে মর্ তারা যপি  প্রনরাপদ্ োটে, তােটল সু্কল মেটে আসা োত্রোত্রীটদ্র 

জনয মখালা শুরু েরটত পাটর, র্ারা ইপ্রতেটধযই সু্কটল মর্টত পারটবন, মসােবার ১ জনু মেটেst  নাস যাপ্রর, প্ররটসপিন, বের ১ 

এবং বের ৬-এর োত্রোত্রীটদ্র জনয । র্াইটোে, গত সপ্তাটে আপ্রে প্রনউজটলোর বযাখযা েটরপ্রে, র্াটত আোটদ্র পপ্ররেল্পনা 

িক্রক্রয়া র্তো সম্ভব েটঠার েয়, আেরা িতযািা েপ্রর মর্ সপ্তাটের শুরুটত  খসামব্ার ৮th  জুন, ধাটপ িতযাবতযটনর জনয 

আেরা ওই বেটরর গররুপগুটলা মখালা শুরু েরটত পারব । 

সু্কললর জনয িরব্তী িিলেি 

আেরা প্রিশুটদ্র সংখযা বাডাটনার জনয উনু্মক্ত েরার আটগ, র্প্রদ্শুক্রবার ২৯  মে সরোটরর ম াষণা এপ্রগটয় র্াওয়ার পটে োটে, 

তােটল মসন্ট লুটের গভপ্রন যং বপ্রি সু্কটলর ঝুুঁ প্রের েূলযায়ন ও পপ্ররেল্পনা অনুটোদ্ন েরটত েটব । মসােবার ০১ জনু সটের 

সেয় এই প্রনটয় আটলাচনা েরটত ববঠে েরটেন তাুঁরা । 

উপরন্তু, গভন যর অনুটোদ্ন চাইটত, সু্কটলর মনতৃত্ব আোটদ্র েেী এবং তাটদ্র ইউপ্রনয়টনর িপ্রতপ্রনপ্রধটদ্র সাটে  প্রনষ্ঠভাটব 

োজ েরটে র্াটত পপ্ররেল্পনা তাটদ্র অনুভব েরটত সেে েয় মর্ তারা প্রনরাপটদ্ োজ েরটত প্রিটর মর্টত পাটরন । এই 

প্রবষটয় প্রেটেং চলটে, প্রেন্তু এো উটেখ েরা দ্রোর মর্ আেরা ০১ জনু মেটে সোয়তা ও িপ্রিেটণর জনয শুরু েরা 

সপ্তােগুটলা বযবোর েরটত চাই, র্াটত ঝুুঁ প্রের েূলযায়ন এবং পপ্ররেল্পনা সম্পূণ যরূটপ মবাঝা র্ায় এবং প্রনপ্রব যটে বাস্তবায়ন েরা 

র্ায় । 

োত্রোত্রীটদ্র ও েেীটদ্র স্বাস্থ্য ও প্রনরাপত্তা আোটদ্র সটব যাচ্চ অগ্রাপ্রধোর । অতএব, আেরা প্রেভাটব প্রনপ্রব যটে সু্কল মখালা শুরু 

েরটত পাপ্রর এবং আজ আপনার সাটে মসো মিয়ার েরটত চাই, োরণ আেরা েটন েপ্রর মর্ আপনার প্রসদ্ধান্ত মনওয়ার 

প্রবষয়টে জানাটত সাোর্য েরটব, আেরা এেটে প্রবস্তাপ্ররত পপ্ররেল্পনা বতপ্রর েরটত শুরু েটরপ্রে। 



 

েমতা 

েেতা মেটত্র, এো গুরুত্বপণূ য মর্ আপপ্রন অবগত মর্ আেরা পটরর অটধ যে মেয়াটদ্ প্রনম্নপ্রলপ্রখত সংখযা পর্ যন্ত স্বীোর েরটত 

চাই: 

• খেজ 1: প্রথম িইু সপ্তালে: প্রপত ব্ছলরর এক তৃতীযা়াংশ গ্রুি, অতএব্ আি এব়্াং 20 এর খব্পশ পশশু; 

• খেজ 2: অর্ ত খমযালি: প্রপত ব্ছলরর একটি অলর্ তক গ্রুি, অতএব্ আি এব়্াং 30 এর খব্শী পশশু. 

 

আোটদ্র েটন েয় মর্, এই এই অটধ যে মেয়াটদ্র েটধয মর্ মোন প্রিশু-প্রেটিারটদ্র প্রনটয় র্াওয়া সম্ভব নয় । বাপ্রডটত োোর 

জনয মবটে মনওয়া সব প্রিশুর জনয প্ররটোে লাপ্রন যং চলটতই োেটব । 

পিতামাতার জনয িরব্তী িিলেি 

গ্ত২৯লশ মে শুক্রবার সরোটরর ম াষণার পর , উিলরাক্ত ব্ছরগুললার পশশুলির অপিিাব্করা সু্কলল ইলমল 

করলত েলব্ যপি তারা তালির সন্তানলির সু্কলল পেলর খযলত চান, তােলল মঙ্গলব্ার ২ জনু পিলনর খশলেnd , 

আমালির িপরকল্পনা জানালনার জনয । এখন পর্ যন্ত আপপ্রন আোটদ্র সাটে র্া মিয়ার েটরটেন তা আোটদ্র 

পপ্ররেল্পনা জানাটনার সোয়ে ইপ্রিত প্রদ্টয়টে, তটব ২৯ মে-র পরth  র্প্রদ্ পপ্ররেল্পনা সােটন চটল র্ায়, তােটল আোটদ্র 

প্রনক্রিত সংখযা লাগটব । 

র্প্রদ্ আপপ্রন মসই সেটয় মোন প্রসদ্ধান্ত প্রনটত না পাটরন, তােটল দ্য়া েটর েটন রাখটবন মর্ আেরা এই িক্রক্রয়াটে পাপ্রেে 

প্রভপ্রত্তটত পনুরাবৃপ্রত্ত েরব, মসই সেয় আোটদ্র েেতার উপর প্রভপ্রত্ত েটর, এবং মর্ মোন এেটে প্রনটদ্যপ্রিো িোপ্রিত েয় । 

এর োটন েল, র্প্রদ্ আপপ্রন পর্ যটবেণ েটরন মর্ প্রে  েটে, এবং পটর প্রসদ্ধান্ত মনন মর্ আপপ্রন আপনার সন্তানটে সব মিটষ 

মিরত প্রদ্টত চান, তােটল আপপ্রন মসই অনুটরাধ েরটত পারটবন এবং আেরা প্রবটবচনা েরব মর্ আোটদ্র ঝুুঁ প্রের েলূযায়ন 

মদ্ওয়া সম্ভব প্রেনা এবং সাইটের প্রিশুটদ্র সংখযা মদ্ওয়া েটব প্রেনা । 

আপনার সন্তাটনর স্থ্ান অনুটরাধ েরটত দ্য়া েটর প্রনম্নপ্রলপ্রখত পর্ যটবেণ েরুন: 

• আপনার সন্তান র্প্রদ্ নাস তাপর  বা  স়াংব্র্ তনাযোটেতটব ইটেইল েরুন:  head@st-lukes.towerhamlets.sch.uk 

• আপনার সন্তান র্প্রদ্ ব্ছর ১-এ োটে, তােটল ইটেইল েরুন:  nimesha.nagahawatte@st-

lukes.towerhamlets.sch.uk 

• আপনার সন্তান র্প্রদ্ ব্ছর ৬-এ োটে, তােটল ইটেইল েরুন:  cristina.king@st-lukes.towerhamlets.sch.uk 

কী িালব্ শ্রপমকলির সন্তান, ব্ছলরর ির ব্ছর নাস তাপর, পরলসিশন, ব্ছর ১ এব়্াং ব্ছর ৬ এই সমলযর মলর্য যাাঁরা ' 

ব্ন্ধ '-এর সময উিপস্থত খথলকলছন, তাাঁলির িুনরায আলব্িন করার প্রলযাজন েলব্ না । আমরা স্বয়াংক্রিযিালব্ 

ওই পশশুলির কী কমী স়াংস্থান খথলক ব্ছলরর িলগ্ত স়াংস্থান িয তন্ত সপরলয খনব্ । 

 

কী িলযন্ট যা আিপন সলচতন েলত চাইলব্ন: 

• বাচ্চারা বেটরর পর বের দ্টল োেটব এবং তাটদ্র িপ্রত বেটরর গররুপ মেণীেটে ১৫টের প্রবতরণ েরা েটব। 

(নাস যাপ্রর জনয ১২) িপ্রত বের গররুপটে ' বাবল ' প্রেটসটব উটেখ েরা েয়  এবং আেরা সু্কল প্রদ্বটসর সব পটয়টন্ট ' 

বুদ্ '  োডা রাখব । র্াইটোে, আেরা সব সেটয় বযক্রক্তগত বুদ্ েটধয সাোক্রজে প্রিসঅযাপ্রসং গযারাপ্রন্ট প্রদ্টত পাপ্রর না  

bubbles  , প্রবটিষ েটর র্খন বাচ্চারা মখলা েরটে; 

• র্প্রদ্ আপনার এেটে প্রিশু Nursery, তােটল মখয়াল রাখটবন মর্, আেরা মর্ সংস্থ্ান েরটত পারপ্রে, তার প্রভপ্রত্তটত সু্কল 

বটের আটগ আপনার সন্তান র্া মপটয়টে তার উপর প্রভপ্রত্ত েটর । উদ্ােরণস্বরূপ, র্প্রদ্ আপনার প্রিশুর এেটে 

আংপ্রিে সেটয়র সোটলর স্থ্ান োেত, তােটল এই  েনা সােটন চটল আসটব; 

• প্রিশুরা িপ্রতপ্রদ্ন এেই িাপ্তবয়স্কটদ্র দ্বারা মিখাটনা েটব, এবং তারা পপ্ররপ্রচত েয় মর্ েেীটদ্র সদ্সয েটব, প্রেন্তু 

অগতযা তাটদ্র বতযোন প্রিেে এবং প্রিোদ্ান সেোরী েটত পাটর; 

mailto:head@st-lukes.towerhamlets.sch.uk
mailto:nimesha.nagahawatte@st-lukes.towerhamlets.sch.uk
mailto:nimesha.nagahawatte@st-lukes.towerhamlets.sch.uk
mailto:cristina.king@st-lukes.towerhamlets.sch.uk


 

• প্রিশুটদ্র এেটে মোল্ড সু্কল লাঞ্চ িদ্ান েরা েটব, র্া তাটদ্র ক্লাটস আনা েটব, র্াটত সু্কটলর িাইপ্রনং েটলর সোটবি 

এডাটনার জনয; 

• বাচ্চারা তাটদ্র প্রনটজটদ্র ক্লাটসর বাচ্চাটদ্র সাটে মখলা প্রনক্রিত েরার জনয েুটে এবং লাঞ্চ বার েরটব; 

• আেরা সু্কল প্রদ্বস সব যত্র পপ্ররষ্কার বৃক্রদ্ধ েটব, এবং োত স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ গুরুত্ব উপর মিাোস অবযােত োেটব; 

• সু্কল প্রদ্বস সোল 8:45 প্রেপ্রনটে শুরু েটয় মিষ েটব দ্ুপরু 3:30 । আেরা এেটে ' আটগ সু্কল ক্লাব ' িদ্ান েরা 

েটব......... অনগু্রে েটর এই পটয়ন্টগুটলার সব প্রবষটয় আটরা প্রবস্তাপ্ররত জানার জনয মপটরন্ট গাইটিন্স িেুটেন্ট 

পডুন; 

• বাবা-োটয়রা তাটদ্র সন্তাটনর ক্লাটসর জনয এপ্রি পটয়টন্টর বাইটর লাইন মদ্টবন বটল আিা েরা েটে, সাোক্রজে 

প্রিসঅযাক্রন্সং রুলস পর্ যটবেণ েরা েটব । প্রনরাপত্তাজপ্রনত োরটণ অপ্রভভাবেটদ্র মোটনা অবস্থ্াটতই সু্কল ভবটন 

িটবটির অনুেপ্রত মদ্ওয়া েটব না । মোনও েেীর সটি মদ্খা েরটত ইটে েরটল, এ বযাপাটর আগাে প্রসপ্রনয়র 

প্রলিারপ্রিপ টেটের এে সদ্টসযর সটি সেেত েটত েটব । 

 

এই পনউজললিার সালথ স়াংযুক্ত, আমরা পকিালব্ কল ার ঝুাঁ পকর মূলযাযন খয আমরা ব্েন করপছ অনুসরণ কলর 

একসালথ কাজ করলত েলব্ উির ব্াব্া জনয আলরা পব্স্তাপরত পনলিতপশকা. 

 

মূল শ্রপমক ও ঝুাঁ পকিূণ ত পশশুলির জনয ব্যব্স্থা 

এ সেয় আেরা বেটর ২, বের ৩, বের ৪ ও বের ৫-এর প্রিশু-প্রেটিারটদ্র জনয েী ধরটনর ঝুুঁ প্রেপূণ য োত্রোত্রীটদ্র ও 

প্রিশুটদ্র জনয েূল েপ্রেেটদ্র জনয বযবস্থ্া েরটত োেব । এই সংস্থ্াটনর বযবস্থ্া এেই োটে, তা োডামসােবার ৮  জনু মেটে 

এপ্রি ও এক্রিে পটয়ন্ট েটব সােটনর গাপ্রড পাটেযর প্রপেটনর িাইপ্রনং েটলর দ্রজার োধযটে । 

 

 

উিস়াংোলর 

আেরা র্খন প্রনরাপটদ্ িেে দ্ুই ধাটপ প্রিশুটদ্র প্রনরাপদ্ িতযাবতযন সম্পন্ন েটরপ্রে, আেরা আরও ঝুুঁ প্রের েূলযায়ন গ্রেণ 

েরব এবং আেরা তারপর অনয বেটরর গররুপ মেটে প্রিশুটদ্র মিরত আেন্ত্রণ েরা শুরু েরটত পাপ্রর প্রেনা তা প্রনক্রিত 

েরটবা । প্রেভাটব এটে গৃেীত েয় তা আবার সরোটরর প্রনটদ্যিনার োধযটে জানাটনা েটব । তটব আপ্রে দৃ্ঢ়ভাটব সটেে েপ্রর 

মর্ পর্ যায়ক্রটে এেই জায়গায় অনুটষ্ঠত েটব, সম্ভবত বেটরর ২ এবং ৫ িেে এবং তারপর বের ৩ ও ৪ । 

 

আপ্রে আপনাটে আশ্বস্ত েরটত চাই মর্ আপনার সন্তানটে সু্কটল পাঠাটনা আপনার প্রসদ্ধান্ত, এবং আপপ্রন র্প্রদ্ আপনার 

বাচ্চাটে সু্কটল পাঠাটনার প্রসদ্ধান্ত না মনন, তােটল অউপপ্রস্থ্প্রতর জনয মোন িাক্রস্ত িদ্ান েরা েটব না । আোটদ্র এই 

পপ্ররেল্পনা সম্পটেয জানা র্ায় মর্ আোটদ্র বতযোটন মর্ সেস্ত প্রিশুরা সু্কটল র্ায়প্রন তাটদ্র জনয বাপ্রড মিখা চাপ্রলটয় র্াওয়ার 

েেতা আটে । 

 

র্প্রদ্ আপনার প্রিশু প্রক্লপ্রনেযাপ্রল অতযন্ত ঝুুঁ প্রেপূণ য েয়, অেবা এই গররুটপর োটরা সাটে বসবাস েটর, তােটল তারা এই সেটয় 

সু্কটল প্রিটর আসটব না এবং তারা মোে লাপ্রন যং চাপ্রলটয় মর্টত েটব । র্প্রদ্ আপনার প্রিশু প্রক্লপ্রনেযাপ্রল অরপ্রেত োটে (প্রেন্তু 

প্রক্লপ্রনেযাপ্রল অতযন্ত ঝুুঁ প্রেপণূ য নয়), তােটল আপনার উপ্রচত মেপ্রিটেল গাইটিন্স অনসুরণ েরা, র্প্রদ্ তারা সু্কটল প্রিটর আটস । 

দ্য়া েটর সরোপ্রর পেপ্রনটদ্যি পডুন । 

 

আেরা সরোটরর োে মেটে আটরা আপটিে পাবার সাটে সাটে আপনাটে তেয প্রদ্টয় আপটিে েরটত োেব, এবং 

আোটদ্র এই পপ্ররেল্পনা পনুরায় চালু েরার েত উন্নয়ন অবযােত োেটব । 

 

 

দ্য়া েটর আপনার মর্ মোনও িটের সংস্পটি য আসটত প্রদ্বধা েরটবন না, 

 

খুব শুভোেনা জাপ্রনটয় 



 

 

আপনার আন্তপ্ররে, 

 

 
মরটবো আব্রােস 

মেিসযর 


