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ি য় বাবা-মা এবং য শীল,

আিম খুব আশা কির য এই ইেমল আপনােক এবং আপনার পিরবারেক ভালভােব খুেঁ জ পেয়েছ এবং এই ক ন সমেয়
আপনার অব াহত সহায়তার জন আপনােক ধন বাদ। আিম ভেবিছলাম বতমান লকডাউেনর সময় আপনার স ােনর জন
পােঠর িবষেয় এবং িশ ার ে কী ত াশা করা উিচত স স েক আপনােক এক আপেডট দওয়া কাযকর হেব।
িশ াথ েদর পড়ােশানা, অনু ািণত এবং ােক রাখার জন , এই শ িশ েকরা অনলাইেন চু র লাইভ পােঠর পাশাপািশ হাম
িশখার কাজ িলও িদে ন। িশ করা িশ াথ েদর কােছ মৗিখক এবং িলিখত িতি য়া জানান এবং আপনার িশ যিদ পােঠ
উপি ত না হয় বা কােজর সট না কের তেব আপনার স ােনর িবষয় িশ ক আমােদর সােথ যাগােযাগ করেবন বা আমােদর
যাজক দেলর একজন আপনােক জানােত এবং সহায়তা দওয়ার জন যাগােযাগ করেব।
আমরা বাবা-মা এবং য দাতােদর সােথ অংশীদািরে র সােথ িনিবড়ভােব কাজ চািলেয় যেত খুব আ হী। আমরা জািন য
আপনার স ােনর অনুে রণা অব াহত থাকেব এবং ঘের বেস া কর
েন আপনার সমথন অমূল । সুতরাং আপনার যিদ
আরও তেথ র েয়াজন হয় বা আপনার যিদ কানও উে গ বা সত ই পরামশ থােক তেব আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন।
আিম কী আশা করেত পাির?
●

িত
বার বাবা-মা এবং িশ াথ েদর পেরর স ােহর পুেরা ু ল লাইভ পােঠর সময়সূচীর এক অনুিলিপ ইেমল
করা হেব।

●

সাবেজ ইনভাইট িল

●

কাজ িছেয় ও িচি ত করেত ু ল গল

●

িশ াথ েদর িত িবষেয়র জন আলাদা আলাদা গল িণক রেয়েছ। যিদ তােদর এক অনুপি ত থােক তেব
তােদর ইেমল ারা তােদর িবষয় িশ েকর সােথ যাগােযাগ করা উিচত।

●

িল সাবেজ

গল াস েম পা

করা হেয়েছ।

িণক ব বহার কের - িশ াথ েদর এ

িতিদন পরী া করা উিচত।

বিশরভাগ িবষেয় স ােহ একবার কাজ করা হয়, সাধারণত সামবার এক পির ার সময়সীমা থােক যা সাধারণত
বার হয়।

●

িশ করা সাধারণত কােজর সিব াের াইড, ওয়াকিশট বা িভিডও সরবরাহ কেরন এবং কখনও কখনও স ু ির
টেকর মেতা অন ান দুদা
াটফেমর িল িল ব বহার করেত পােরন যখােন িশ াথ রা এমনিক অিতির পাঠ
স ূণ করেত পাের।

●

িশ করা িনয়িমত মতামত দেবন এবং যিদ কানও
বা
থােক তেব ইেমেলর মাধ েম সহেজই পৗঁছােত
পারেবন। আমরা িবদ ালেয়র সময়কােল িশ াথ েদর ইেমল করেত বিল।

●

যিদ আপনার স ােনর কানও ল াপটপ বা ামবুেকর সহজ অ াে স না থােক তেব তারা ঘের বেস মাবাইল ফান
বা ট াবেলেট গল াস ম অ াপ ডাউনেলাড করেত পােরন।

●

িশ াথ রা সহেজই এক মাবাইল ব বহার কের লাইভ পােঠ যাগ িদেত পাের। যুি র
দরকার হয় তেব তােদর আমােদর আই ম ােনজােরর সােথ যাগােযাগ করা উিচত:

ে যিদ তােদর সহায়তার

yousefmuruts@wappinghigh.org
●

আমরা িশ াথ েদর সময়কােল িতি ত া কর
ন িল ধের রাখেত উ সািহত কির। আমরা তােদর সকাল
8.45 টার মেধ উঠেত এবং ু েলর জন
ত হেত এবং তােদর সাধারণ িবদ ালেয়র সময়সূচী অনুসরণ করেত
উ সািহত কির।

●

যিদ আপনার স ােনর কানও কাজ আেছ বেল মেন হে বা কানও কাজ করেছ না, তেব দয়া কের আমােদর সােথ
সােথ যাগােযাগ ক ন। আমরা কীভােব সহায়তা করেত পাির তা দখেত আপনার স ােনর গৃহিশ ক বা ধােনর
সােথ যাগােযাগ করা উিচত।

●

িতিদন সকােল আপনার স ােনর বািড়র ধান বািড় টাইবান বা ি ট গল াস ম িলেত করার জন এক
ইিতবাচক বাতা এবং ি য়াকলাপ রণ কের।

●

বুধবার দুপুর ১ টায় এক সা ািহক সমােবশও হয় যা িশ াথ েদর উপি ত থাকেত হেব, তাই তারা অনু ািণত হয়
এবং তােদর সমবয়সীেদর সােথ সংযু থােক।

আপনার স ােনর সহায়তা করার জন আপিন কী করেত পােরন?
●

ু েল অনলাইেন শখা কীভােব কাজ কের স স
https://wappinghigh.org/58586-2/

েক ু েলর ওেয়বসাইেট সংি

িভিডও গাইড দখুন:

●

িত
বার আপনার কােছ ইেমল করা লাইভ পােঠর সময়সূচীর এক ছিব িনন। আপনার িশ েক সামেনর
স ােহর জন এক ব ি গতকৃ ত সময়সূিচ তির করেত সহায়তা ক ন। এ দয়ােল িপন করা যেত পাের বা
আপিন এবং আপনার িশ এক ছিব মাবাইেল রাখেত পারেবন এ র এক ফেটা এবং এক মাবাইল রাখুন।

●

িত িদন শেষ, আপনার স ানেক তারা কী কেরেছ তা আপনােক দখােত বলুন। স ােহর শেষ, তােদর িজ াসা
ক ন য তারা কাজ জমা িদেয়েছন এবং এ তােদর িশ েকর কােছ রণ কেরেছন।

●

ইিতবাচক রাখার চ া ক ন এবং আপনার স ােনর েচ া এবং অ গিতর পুর ার িদন।

●

আপনার িশ েক এক মাবাইেলর উপের গল াস ম অ াপ এবং গল ইেমল অ াি েকশন ডাউনেলাড করেত
সহায়তা ক ন, যােত তারা ত তােদর পড়ােশানার সােথ স িকত য কানও িব ি চক করেত পাের।

●

আপনার িশ েক আপনােক Google াস ম িল দখােত বলুন যার জন তারা সদস ।

●

আপনার িশ েক িতিদন পড়েত উ সািহত ক ন। আইিডএএস

ার বই িল িডিজটালভােব

ণ দয় এবং সখােন অন ান িডিজটাল াটফম িল িনখরচায় অিডবলস িহসােব সং ান সরবরাহ কের। আমরা ায়শই গল
াস েম বইেয়র সুপািরশ পা কির।
●

সম িশ াথ র স ু ির টেকর জন এক পাসওয়াড রেয়েছ তেব আপনার স ােনর যিদ সহায়তার েয়াজন হয় তেব
দয়া কের tomdean@wappinghigh.org এ যাগােযাগ ক ন।

●

আপিন যিদ কানও ' গল িণক অিভভাবক' িহসােব এক আম ণ হণ কের থােকন তেব আপিন আপনার
স ােনর কাযভােরর সা ািহক সংি সার িল পােবন।

●

অবেশেষ, দয়া কের আপনার যিদ এমন কানও নতু ন ইেমল রেয়েছ যা আপিন ব বহার করেছন তা আমােদর জানান
যােত আমােদর রকড আপ টু ডট রেয়েছ তা িনি ত করেত পাির। আপিন এই তেথ র সাহােয আমােদর অিফেসর
পিরচালক জিনসবাউন@wappinghigh.org সােথ যাগােযাগ করেত পােরন।

অনলাইন সুর া
●

যিদ আপনার স ােনর ামবুক িনেয় সমস া হয় বা দূরবত আই পরামেশর েয়াজন হয় তেব দয়া কের
yousefmuruts@wappinghigh.org সােথ যাগােযাগ ক ন

●

সম

●

আমােদর সফ গািডং েমর িতি য়া জানােত দয়া কের কানও সুর া বা নীিত স
বা িবষয়ব স েক আপনার কােছ উে গ রেয়েছ তা জানান।

●

অনলাইন সুর ার জন দরকারী ওেয়বসাইট এখােন পাওয়া যােব:

গল পাঠ িব

া বয় েদর সােথ এক ব

নটওয়ােক ঘেট।
িকত য অনলাইন ওেয়বসাইট

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/
আিম খুব আশা কির এই তথ
যাগােযাগ ক ন।

তামার িব ্ ,

Nicolette Sorba
Senior Assistant Head

কাযকর মািণত হেয়েছ। আপিন যিদ এখনও িকছু স

েক অিনি ত থােকন তেব দয়া কের

