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ি�রয় বাবা / �কয়ার,

আমরা ই�ার িবরিতর কােছ যাওয়ার সােথ সােথ আমরা আপনােক এই �রণ কিরেয় �দওয়ার জ�য এই সুেযাগিট �রহণ করেত চাই �য �রিত পূণ� �ময়াদ
�শেষ আমরা �কুল িদবেসর আেগ গতানুগিতকভােব িকছুটা আেগ �শষ কেরিছ। এর অথ� হ'ল বৃহ�িতবার 1 এি�রল, আপনার �ছেল বা ক�যা তােদর
উদযাপন িটউটেরর সময় এবং িডিজটাল সমােবেশর পের সকাল 11.40 - 12 টার মে�য �কুল �থেক মুি�ত পােব। িশ�াথ�ীরা অব�যই ম�যা�নেভাজেন
থাকেত �বাগত জানায় যা �যােফেত যথারীিত সরবরাহ করা হেব .

শত� 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

�ব-�রশািসত পরী�া / ��যাক এবং ��রস

সরকারী িনেদ�িশকা�িলর সােথ সাম��য �রেখ, আশা করা যায় �য সম�ত ছা�র এবং কম�ীরা ই�ার ছুিটর িদেন স�তােহ �'বার িনেজর পরী�া চািলেয়
যান। আপনার স�তােনর �ময়াদ �শষ িদেন �িট �ট� িকট সরবরাহ করা হেব যােত �সামবার 19 এি�রল �নওয়া একিট পরী�া সহ তােদর িফের আসার
আগ পয��ত তােদর �দখার যেথ� পিরমােণ �সায়াব এবং সমাধান রেয়েছ। আরও তে�যর জ�য, দয়া কের গাইড িহসােব এই ইউিটউব িভিডও সহ গত
স�তােহর আমার িচিঠিট �দখুন: https://www.youtube.com/watch?v=S9XR8RZxKNo&t=113s

��রবার ২ য় এি�রল এবং বুধবার April ই এি�রেলর মে�য �কুলিট এনএইচএসেক ��যাক অ্যা�ড ��রস সহায়তা করেব। সুতরাং, আপনার িশ� যিদ
এলএফিট (�যাটারাল ��লা �ট�) এবং / বা িপিসআর পরী�ার মা�যেম COVID-19 এর জ�য ইিতবাচক পরী�া কের তেব আপনার এই ইেমল
িঠকানািটর মা�যেম িব�যালয়িট অবিহত করা উিচত: covidtesting@wappinghigh.org

আপনার স�তােনর ফলাফেলর �রিতেবদন করার সময়, দয়া কের িনি�ত হেয় িনন �য আপিন নীেচর মত �দখােনা হেয়েছ নীেচর কাঠােমািট �যবহার
কেরেছন:

িবষয়: িবিল কা (ইয়ার…।) ফলাফল (ইিতবাচক / �নিতবাচক / অৈবধ)

দয়া কের মেন রাখেবন �য আপনার এই 6 িদেনর সময়সীমার পাশাপািশ �কুেলর পাশাপািশ �কানও ইিতবাচক ফলাফেলর জ�য এনএইচএসেক অবিহত
করা উিচত। যিদ ২ য় এি�রল ��রবার �থেক বুধবার ই এি�রেলর মে�য যিদ িব�যালেয়র �কানও ইিতবাচক ফলাফল স�েক� অবিহত করা হয়, তেব
আপনার বা�া এবং তার পিরবারেক দশ িদেনর জ�য �ব-িবি��ন করেত হেব এমন �কানও বছেরর ��েপর বুদবুেদ একিট পা�য বাত�া ��ররণ করা হেব।
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আমরা িবনীতভােব অনুেরাধ করব �য আপিন এই ছয় িদেনর সময়কােল �কানও বাত�া িনরী�ণ ক�ন।

বৃহ�িতবার ই এি�রল �থেক িব�যালেয়র এনএইচএস ��যাক এবং ��রস সহায়তা করার �রেয়াজন হেব না এবং �কানও ইিতবাচক পরী�ার ফলাফল
�কবল ছুিটর বািক অংেশর জ�য এনএইচএেসর সােথ লগইন করা উিচত।

আমােদর �কুল স�্রদায়েক যথাস�ভব সুরি�ত রাখেত আমােদর পরী�ার সাহাে�য এবং সহায়তার জ�য আপনার সমথ�েনর জ�য আপনােক অেনক
ধ�যবাদ।

আপনার ই�ার িবরিতর জ�য আমরা আপনােক সকেলর জ�য �ভকামনা জানাি� এবং ম�লবার 20 এি�রল 2021-এ ওয়ািপং হাইেত িফের আসা
িশ�াথ�ীেদর �বাগত জানােত �র�যাশা কির।

�তামার িব���ত,

Ms T. Ingram Mr T. Raw
Senior Head of House Deputy Headteacher


