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29th March 2021
প্রিয় বাবা / কেয়ার,

আমরা ইস্টার বিরতির কাছে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা আপনাকে এই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই সুযোগটি গ্রহণ করতে চাই যে প্রতি পূর্ণ মেয়াদ
শেষে আমরা স্কুল দিবসের আগে গতানুগতিকভাবে কিছুটা আগে শেষ করেছি। এর অর্থ হ'ল বৃহস্পতিবার 1 এপ্রিল, আপনার ছেলে বা কন্যা তাদের
উদযাপন টিউটরের সময় এবং ডিজিটাল সমাবেশের পরে সকাল 11.40 - 12 টার মধ্যে স্কুল থেকে মুক্তি পাবে। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই মধ্যাহ্নভোজনে
থাকতে স্বাগত জানায় যা ক্যাফেতে যথারীতি সরবরাহ করা হবে .
শর্ত ছাড়ার সময়:
বছর 7 - 11.40 am
বছর 8 - 11.45 am
বছর 9 - 11.50 am
বছর 10 - 11.55 am
বছর 11 - 12 pm
স্ব-প্রশাসিত পরীক্ষা / ট্র্যাক এবং ট্রেস
সরকারী নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আশা করা যায় যে সমস্ত ছাত্র এবং কর্মীরা ইস্টার ছুটির দিনে সপ্তাহে দু'বার নিজের পরীক্ষা চালিয়ে
যান। আপনার সন্তানের মেয়াদ শেষ দিনে দুটি টেস্ট কিট সরবরাহ করা হবে যাতে সোমবার 19 এপ্রিল নেওয়া একটি পরীক্ষা সহ তাদের ফিরে আসার
আগ পর্যন্ত তাদের দেখার যথেষ্ট পরিমাণে সোয়াব এবং সমাধান রয়েছে। আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে গাইড হিসাবে এই ইউটিউব ভিডিও সহ গত
সপ্তাহের আমার চিঠিটি দেখুন: https://www.youtube.com/watch?v=S9XR8RZxKNo&t=113s
শুক্রবার ২ য় এপ্রিল এবং বুধবার April ই এপ্রিলের মধ্যে স্কুলটি এনএইচএসকে ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস সহায়তা করবে। সুতরাং, আপনার শিশু যদি
এলএফটি (ল্যাটারাল ফ্লো টেস্ট) এবং / বা পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে COVID-19 এর জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করে তবে আপনার এই ইমেল
ঠিকানাটির মাধ্যমে বিদ্যালয়টি অবহিত করা উচিত: covidtesting@wappinghigh.org
আপনার সন্তানের ফলাফলের প্রতিবেদন করার সময়, দয়া করে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি নীচের মত দেখানো হয়েছে নীচের কাঠামোটি ব্যবহার
করেছেন:
বিষয়: বিলি কা (ইয়ার…।) ফলাফল (ইতিবাচক / নেতিবাচক / অবৈধ)

দয়া করে মনে রাখবেন যে আপনার এই 6 দিনের সময়সীমার পাশাপাশি স্কুলের পাশাপাশি কোনও ইতিবাচক ফলাফলের জন্য এনএইচএসকে অবহিত
করা উচিত। যদি ২ য় এপ্রিল শুক্রবার থেকে বুধবার ই এপ্রিলের মধ্যে যদি বিদ্যালয়ের কোনও ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তবে
আপনার বাচ্চা এবং তার পরিবারকে দশ দিনের জন্য স্ব-বিচ্ছিন্ন করতে হবে এমন কোনও বছরের গ্রুপের বুদবুদে একটি পাঠ্য বার্তা প্রেরণ করা হবে।

আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে আপনি এই ছয় দিনের সময়কালে কোনও বার্তা নিরীক্ষণ করুন।
বৃহস্পতিবার ই এপ্রিল থেকে বিদ্যালয়ের এনএইচএস ট্র্যাক এবং ট্রেস সহায়তা করার প্রয়োজন হবে না এবং কোনও ইতিবাচক পরীক্ষার ফলাফল
কেবল ছুটির বাকি অংশের জন্য এনএইচএসের সাথে লগইন করা উচিত।
আমাদের স্কুল সম্প্রদায়কে যথাসম্ভব সুরক্ষিত রাখতে আমাদের পরীক্ষার সাহায্যে এবং সহায়তার জন্য আপনার সমর্থনের জন্য আপনাকে অনেক
ধন্যবাদ।
আপনার ইস্টার বিরতির জন্য আমরা আপনাকে সকলের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি এবং মঙ্গলবার 20 এপ্রিল 2021-এ ওয়াপিং হাইতে ফিরে আসা
শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রত্যাশা করি।

তোমার বিশ্ব্স্ত,

Ms T. Ingram
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