
ভূমিকা  
 
 

যখন ছ োটরো এবং তোদের পররবোর সু্কল, কদলজ বো নোর্ সোররদত ছেরোর প্রস্তুরত রনদে আমরো জোরন ছয ছতোমরো অদনদকই উরিগ্ন হদে 

আদ ো বো কী হদব বো কীভোদব রনরোপে থোকো যোদব এর্ব রনদে প্রশ্ন জোগদ ৷ 

কর ানা ভাই ারে  প্রভারে আিারে  প্রাত্যমিক কাজগুর া এেং স্বাভামেক জীেন ছেরে যাওয়ারত্ গত্ েয় িাে আিারে  েো  জরনযই 

অে্ভুত্ আ  চ্যার ঞ্জং ছগরে৷ গত্ িাচ্চ ছেরক ছত্ািারে  অরনরকই সু্কর  যাওমন, আ  যমেও মিক্ষরক া, পম ো  ো েনু্ধ া ছত্ািারে রক োোয় 

ছেরক পোরিানায় োিাযয কর রে, এটা ছত্ািারে  েনু্ধরে  আ  মিক্ষকরে  োরে ছেণীকরক্ষ ছিখা  িরত্া নয়৷ 

িযাকমন’  ছোট া যা েিনিী ত্া ছেমখরয়রে ত্ারত্ আি া খুেই িগু্ধ৷ 

ছত্ািারে  অন াইন পোরিানা  েযাপার ,  কডাউরন  েিরয় ছত্াি া ছযেে কমিত্ উপারয় এরক অরনয  োরে ছযাগারযাগ ছ রখরো আ  

ছত্ািারে  অরনরকই ছযভারে অমেশ্বােয উপারয় ছত্ািারে  কমিউমনটটরক োিাযয কর রো, আি া ত্া শুরনমে৷ 

ছয িযাকমন ছত্জমস্বত্া ছত্াি া ছেমখরয়রো আি া খুেই গমে চত্! এখন ছত্ািারে  সু্কর  ছে া  েিয় িরয়রে৷ 

মিক্ষরক া ছত্ািারে  স্বাগত্ জানাো  জরনয অরপক্ষা ক রে, এেং কাউঞ্ি  ত্াাঁরে  োরে মনরয় কাজ ক রে যারত্ েেমকেু মন াপে িয় আ  

যারত্ ছত্াি া ছেণীকরক্ষ মের  মগরয় স্বাচ্ছন্দ আ  িামেখুমি োরকা৷ 

েেমকেু আ াো িরে – ছযিন, মকেু পাঠোন িরে আ াো  কি, ছত্ািারে  িয়রত্া পোরনা িরে ‘েুেেুে’ এ  ছভত্  আ  আ াো ছেক োকরে, 

আ াো শুরু ো ছিষ োকরে৷ 

এটা ছত্ািারে  মন াপত্তা  জরনয, এেং এটা গুরুত্বপূণ চ ছয ছত্াি া নতু্ন মনয়িগুর া ছিান আ  কর ানা ভাই ারে  মেস্তা  ছ ারে যরত্াটা েম্ভে 

কর া৷ 

আি া আিা ক মে এই গাইডটট ছত্ািারে  মকেু প্ররে  উত্ত  ছেরে এেং সু্ক গুর া ছত্ািারে  মন াপত্তা ো ছত্ািারে  পোরিানারক আরগ  

অেস্থায় মেম রয় আনরত্ ছযেে পেরক্ষপ মনরচ্ছ ছেেে েম্পরকচ পুনঃমনশ্চয়ত্া ছেরে৷ 

আি া আিা ক মে ছত্াি া ছত্ািারে  গ রি  েুটট  ছিষ কয়টা েপ্তাি উপরভাগ ক রে! 

 
 

কী আিা ক া যায়  
 

কোউন্সিল আমোদের র্বগুদলো সু্কল, নোর্ সোরর এবং কদলদজর র্োদথ রনরবড়ভোদব কোজ করদ  ছযদনো ওরো  োত্রদের, পররবোরগুদলোদক 

আর স্টোেদের রনরোপদে রোখদত পোদর, এটোও রনন্সিত করদত ছয ছতোমরো ছযদনো ছতোমোদের সু্কদল ছেরোটো উপদভোগ করদত পোদরো৷ 

ছত্ািারে  মিক্ষকরে  েরে চাচ্চ অগ্রামেকা  িরচ্ছ ছত্ািারে  মন াপত্তা আ  ক যাণ। 

যমে ছত্ািারে  ছকান কি উরেগ োরক, অনুগ্রি কর  ত্াাঁরে  োরে কো ের া – ত্াাঁ া ছত্ািারে  োিাযয ক রেন এেং এটা মনঞ্শ্চত্ ক রেন ছয 

ছত্াি া মন াপরে আরো৷ 

নতু্ন মিক্ষােরষ চ যখন ছত্াি া সু্কর  ো কর রজ মে রে েেই মকেুটা আ াো িরে৷ 

প্ররত্যকটা সু্ক  ছয পেরক্ষপগুর া মনরয়রে, ওরে  আকৃমত্, মেঞ্ডং, ো করত্াজন োত্র আরে ত্া  উপ  মনভচ  কর  মকেুটা আ াো িরে, যমেও 

মকেু ঞ্জমনে ছযিন সু্কর  কীভারে োকরে, সু্ক  রুটটন এেং ছেক ো টয়র ট িয়রত্া পম েমত্চত্ িরে৷ 

ছত্ািারে  সু্ক  এেে পম েত্চন েম্পরকচ ছত্ািারে  জানারে এেং ছত্ািারে  ছয ছকান প্ররে  উত্ত  মেরত্ ও া েুমখ িরে৷ 

 

রবদেষ রেক্ষো প্রদেোজন এমন বোচ্চোদের জনয র্হোেতো 

 

সু্কলগুদলো এডুদকেন ছহলথ ছকেোর প্ল্যোন রনদে  োত্রদের বোবো মোদের র্োদথ ছযোগোদযোগ করদব এবং ছতোমোদের ছেরোর 

পররকল্পনোদত তোদের জরড়ত করদব৷ 

যমে ছত্ািারে  ছকান প্রে োরক ত্াির  ছত্ািারে  োো িারক ো ছেখারিানাকা ীরক SENCO এ  োরে ছযাগারযাগ ক রত্ ের া৷ 

 
 
  



সু্কর  যাওয়া  
 

তুরম কীভোদব সু্কদল যোদব তো রনদে ভোবোটো গুরুত্বপূর্ স কোরর্ ছতোমোদক হেদতো আলোেো ছকোন বযবস্থো রনদত হদব৷ 

যমে ছত্ািা  যাত্রা  ে ণ আ াো  করি  িয়, সু্কর  যাো  আরগ তু্মি িয়রত্া চ্চ্চা ক রত্ চ্াইরে৷ 

এখারন মকেু টটপে ছেওয়া ির া: 
 

• যমে েম্ভে িয় িা াঁরটা ো োইরক  নাও এটা স্বাস্থযক , পম রেরি  জরনয ভার া আ  দ্রতু্ও িরে িয়রত্া! 

• সু্কর  ছপ ৌঁো  প প ই এেং যখন তু্মি োোয় মে রে ছত্ািা  িাত্ ছোও ো জীোণুিুক্ত কর া; 

• িরন  াখরে ছয গণ পম েিরন জায়গা  েীিােদ্ধত্া আরে- ছযিন, এখন োেগুর ারত্ আরগ েচ্ াচ্  যা িানুষ মনরত্া ত্া  অরে চক িানুষ 

ছনো  অনুিমত্ আরে৷ ছত্ািারে  সু্কর  েিয়িরত্া ছপ ৌঁোরনা মনঞ্শ্চত্ ক া  জরনয ছত্ািারে  িয়রত্া আরগ  চ্াইরত্ ত্াোত্ামে ছেম রয় 

ছযরত্ িরে; 

• িরন  াখরে ছয গণ পম েিন েযেিা  ক া  েিয় ছত্ািারে  িুখ ঢাকা োকা  ে কা  আরে; 

• অমেকাংি প্রাইিাম  সু্কর   এখন সু্ক  েেক  রয়রে, যা  িারন সু্ক  শুরু এেং েুটট  েিয় োইর   গামেগুর া মনমষদ্ধ; 

• অনুগ্রি কর  িরন  াখরে ছয েে োো িারয় া োচ্চারে  প্রাইিাম  সু্কর  ছেরে মেরত্ আরেন ত্াাঁ া িয়রত্া সু্কর   জায়গায় ছঢাকা  অনুিমত্ 

পারেন না৷ 

 
 

কীভারে মনরজরক এেং অনযরে  মন াপরে  াখরে  
 

ছযভোদব তুরম রনদজদক এবং পররবোদরর অনয র্ের্যদের রনরোপদে রোখদত পোদরো: 

 

• ছত্ািা  সু্ক  ো কর রজ  উপরেি শুরন, এেং ছেভারে চ্র ৷ কাউঞ্ি  ত্ারে  েিায়ত্া এেং প ািি চ মেরচ্ছ ছত্ািারে  মন াপরে  াখো  

জরনয; 

• স্বাভামেরক  চ্াইরত্ ঘনঘন ছত্ািারে  িাত্ পম স্কা  ক া, যখন সু্কর  ো কর রজ আেরে, যখন ছেক ছেরক মে রে এেং খাওয়া  আরগ ো 

পর -এটা োোন পামন মেরয় ো জীোণুনািক মেরয় ক া ছযরত্ পার ; 

• জীোণু  মেস্তা  ছ াে ক া – যমে তু্মি কামি ো িা াঁমচ্ োও ত্াির  একটা টটেুয েযেিা  কর া এেং ‘ ুরে নাও, িয় া  ঝুমেরত্ ছের া, ছির  

ছের া’; 

• ছো াঁয়ােুাঁ ময় কমিরয় ছেওয়া এেং এরক অরনয  ছেরক যরত্াটা েম্ভে ে ূত্ব েজায়  াখা; 

• েই ো ছেিনা ী আোন প্রোরন েত্কচ িওয়া; 

• সু্ক  ো কর রজ আেরে না যমে ছত্ািা  – ছত্ািা  োোয় অনয কার া – কর ানা ভাই ারে   ক্ষণগুর া োরক৷ Covid-19 এ  এরকোর  

োো ণ  ক্ষণগুর া ির া মনম্নরূপ: নতু্ন কর  মে ািিীন কামি, উচ্চ ত্াপিাত্রা ো জ্ব  (37.8 ো উপর ) এেং স্বাভামেক স্বাে ে গন্ধ িাম রয় 

ছে া ো েের  যাওয়া; 

• NHS ছটস্ট এেং ছেে পদ্ধমত্ েযেিা  ক া যারত্ ছকেগুর া মচ্মিত্ ক া ো পেরক্ষপ ছনওয়া যায়-ত্া  িারন িরচ্ছ যমে ছত্ািা   ক্ষণগুর া 

ছেখা যায়, ছত্ািারক ছটস্ট ক ারত্ িরে (তু্মি অন াইরন মনেন্ধন ক রত্ পার া ো 119 নাম্বার  ছোন ক রত্ পার া) এেং ছত্ািা  উমচ্ৎ 

ছত্ািা  ছটরস্ট  ে াে  ছত্ািা  সু্ক  ো কর রজ জানারনা৷ 


