
নিরাপদ থাকবেি
আমাবদর সকবেরই একসাবথ কাজ করা দরকার, যাবে 
আমরা যযি আমাবদর স্কু েগুনেবক নিরাপদ রাখা নিনচিে 
করবে পানর, যসইজি্য দয়া কবর মবি রাখবেি:

সমানে আপোর হাত ধ�ানেে

ধেখানে সম্ভে ধসখানে সামাজিক দরূত্ব েিায় রাখনেে 
- জেনেষ কনর আপোর স্কু নে ধ�াকার দরিায়।

আপোর ো আপোর োচ্ার (অথো আপোর সানথ োস 
কনর এরকম কারুর) েজদ ধকাে উপসর্গ থানক তাহনে 
স্কু নে োনেে ো।

স্াস্্য ভাে রাখবেি
িেসা�ারনের ে্যেহাে্গ পজরেহে ে্যেস্া ে্যেহার 
করার েদনে, আপজে েজদ পানরে, তাহনে ধহঁনে, 
সাইনকে ো স্কু জে চাজেনয় স্কু নে োনেে।

ভ্যাক্ জসনেেে আপোনক ও আপোর পজরোরনক 
রক্া কনর। সে ভ্যাক্ জসনেেেগুজে োনত সাম্প্রজতক 
থানক তা জেজচিত করার িে্য আপোর জিজপর সানথ 
কথা েেনেে।

োৎসজরক জেো খরনচর ফ্কু  ভ্যাক্ জসনেেনের জদনক 
ধখয়াে রাখনেে – এই েছর এো আরও ধেেী 
গুরুত্বপূে্গ। প্াইমারী স্কু ে এেং ইয়ার ৭-এর 
ছাত্রছাত্রীনদর এো স্কু নে ধদওয়া হনে।

স্কু বে নিবর আসার জি্য সকেবক স্াগে জািানছি।
যসবটেম্বর মাবসর যথবক, সে োচ্ারা স্কু বে নিবর যাবে। এটা োচ্াবদর সে্ববমাট নেকাবের 
জি্য এেং োবদর সামানজক ও মািনসক স্াবস্্যর জি্য গুরুত্বপূর্ব, এেং এর মাবি হবছি যয 
োো ও মা আোর কাবজ নিবর যযবে পারবেি।

প্রনেনট স্কু েবক নিরাপদ রাখা নিনচিে করার জি্য, স্কু েগুনে মবিাবযাগ নদবয় জিসাধারবরর 
স্াস্্য সংক্ান্ত স্ািীয় ও জােীয় পরামে্ব যমবি চেবে।

প্রাপ্তেয়স্বদর েুেিায় যোট োচ্ারা অবপক্াকৃে যেেী পনরমার কবরািাভাইরাস েড়ায় িা। 
যেেীর ভাগ যোবকর যক্বরে – এেং নেবেষ কবর োচ্াবদর যক্বরে – যনদ এই ভাইরাবসর 
সংক্মর হয়, োহবে োবদর উপসগ্ব কম থাকবে।

আরও েথ্য যজবি যিবেি।
ধকাে প্শ্ন থাকনে আপোর স্কু নের সানথ ধোরানোর করনত পানরে। তাছাড়াও, আপোর সে উনবেনরর জেষনয় আপোর স্কু নের োস্গ আপোর সানথ 
খুেী মনে কথা েেনেে, ধেমে আপজে েজদ ধকাে কৃষ্াঙ্গ, এজেয়াে ো সংখ্যােঘু এথ্ জেক ধরাষ্ঠীর ধোক হে অথো আপোর োজড়নত েজদ ধকাে 
জপতামহ / জপতামহী ো মাতামহ / মাতামহী অথো পজরোনরর ধকাে দেু্গে সদস্য োস কনরে।

স্কু নের োস্গ: whh-tr.IslingtonSchoolNursing@nhs.net জিকাোয় ইনমইে করনেে অথো 020 3316 8021 (০২০ ৩৩১৬ ৮০২১) েম্বনর 
ধেজেন�াে করনেে।
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আপিার ো আপিার োচ্ার যনদ যকাি উপসগ্ব থাবক, োহবে 
পরীক্া করাবেি।

  www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test জিকাোয়, পরীক্ার িে্য অে্ োইনে েুক করা োনে।
  পরীক্ার িে্য সাহাে্য পাওয়ার উনদেনে্য, www.nhs.uk/contact-us/get-help-with-asking-for-a-coronavirus-test/ জিকাোয় জরনয় ধদখনেে।

েত্গ মাে প্মানের ওপর জভত্জত কনর, পাে্ জেক ধহে্ থ ইংে্যান্ড, স্কু নে মুখ ধ�নক রাখার সরঞ্াম ে্যেহার করার সুপাজরে কনর ো।
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