ব্রিস্টল ব্রিটি কাউব্রিললর (Bristol City Council) পক্ষ থেলক গুরুত্বপূ র্ণ বার্ণ া:
•

বিদ্যালয়ে আসা ও বিদ্যালে থেয়ে থেরার সমে অনুগ্রহ েয়র থোবিড-19-এর বিষেটি থেোল
রােয়িন। গণ পবরিহণ এবিয়ে চলার পরামর্শ থদ্ওো হয়ে; তাই সম্ভি হয়ল থচষ্টা েরুন
অনযয়দ্র সয়ে দূরত্ব িজাে থরয়ে থহেঁ য়ে/সাইয়েয়ল েয়র বিদ্যালয়ে থপ েঁছায়নার এিং প্রয়োজন
অনু সায়র আপনার মু োিরণ পরার বিষেটি বনবিত েরুন। সম্ভি হয়ল আপনার িাবির থলাে িা
ঘবনষ্ঠ িৃ য়ের থলাে ছািা অনযয়দ্র সয়ে এেই গাবিয়ত যাতাোত এবিয়ে যাওো উবচত।

•

বিদ্যালয়ের বিতয়র এিং িাইয়র সামাবজে দূরত্ব সংক্রান্ত বনয়দ্শবর্ো বিন্ন। বিদ্যালয়ে োোর
সমে আপনার সন্তান তার সহপাঠীয়দ্র সয়ে থমলায়মর্া েরয়ত পায়র োরণ এোয়ন সু রক্ষা
িযিস্থা থময়ন চলা হয়ে। বর্শু ও বেয়র্ারয়দ্র উপবস্থবত িজাে রােয়ত আমায়দ্র এটি েরা
প্রয়োজনীে। তয়ি, বিদ্যালয়ের িাইয়র এই িযিস্থাগুবল থেই, তাই অনুগ্রহ েয়র বনবিত েরুন থয
আপবন এিং আপনার সন্তান বিদ্যালে িিয়নর িাইয়র োোর সমে িতশ মান সরোবর বনয়দ্শবর্ো
থময়ন চলয়ছন

•

বিদ্যালয়ের থগয়ের িাইয়র সামাবজে দূরত্ব রক্ষা েরা থরায়গর প্রসার েমায়ত গুরুত্বপূ ণশ। অনুগ্রহ
েয়র আপনার সন্তানয়ে বিদ্যালয়ে বদ্য়ত আসার সমে িা এোন থেয়ে বনয়ে যাওোর সমে এে
জােগাে জয়িা হলবে ো িা থমলায়মর্া করলবে ো

•

যবদ্ আপনার িা আপনার সন্তায়নর ময়যয থরায়গর উপসগশ থদ্ো যাে, তাহয়ল
আপনার/আপনায়দ্র এয়েিায়রই বিদ্যালয়ে যাওো উব্রির্ েয়। িাবিয়ত োকুন, বনয়জয়ে
আলাদ্া েয়র রােু ন এিং পরীক্ষা েরান। উপসয়গশর ময়যয রয়েয়ছ নতু ন হওো এেোনা োবর্,
উচ্চ তাপমাত্রা এিং আপনার স্বাদ্/ গয়ের অনু িূবত চয়ল যাওো িা িদ্য়ল যাওো

•

যবদ্ আপনায়ে িা আপনার সন্তানয়ে বনয়জয়ে আলাদ্া েয়র রাোর পরামর্শ থদ্ওো হে, তাহয়ল
আপনার/আপনায়দ্র থোনও পবরবস্থবতয়তই িাবি থেয়ে থিয়রায়না উব্রির্ েয় এিং এই সময়ে
আপনার িেু ও পবরিার থদ্ো েরয়ত পারয়ি না। আপনায়ে/আপনার সন্তানয়ে আলাদ্ািায়ি
রাোর জনয থর্ষ মু হূয়তশ র েল িা পবরিতশ য়নর সয়ে মাবনয়ে বনয়ত আপনার অসন্তুবষ্ট সম্পয়েশ
আমরা সয়চতন এিং আপনার বনরিবেন্ন সহয়যাবগতার জনয আপনায়ে যনযিাদ্ জানাই।

থে ব্রলঙ্কগুব্রল থেয়ার করলর্ হলব
•

থোবিড-19 চলাোলীন বপতামাতা এিং থসিা প্রদ্ানোরীয়দ্র জনয োউবিয়লর বনয়দ্শবর্ো
এোয়ন

•

লে-ডাউন চলাোলীন বনেম থময়ন চলাে উৎসাহ বদ্য়ত বিবিন্ন িাষাে োউবিয়লর বিবডও
এোয়ন

•

োউবিয়লর বিনামূ য়লযর উই আর বিস্টল (We are Bristol) থহল্প-লাইন সংক্রান্ত তেয এোয়ন

