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মাতাপিতা ও সেবকদের েিােতাে স্বাগতম 

কররোনোভোইরোস বরোরে স্থোকপর্ সীমো দ্ধর্োর কোররণ পকর োরগুরলোরক অরনক বেরে মোকনরে কনরর্ হরে।   

 
এই সীমো দ্ধর্ো সমরের সোরে পকর র্ত ন হর , ককন্তু ককছু বেরে সম্ভ র্ আমোরের সোরে ককছু সমরের জনয অ যোহর্ েোকর । 

ককছু সমে য্ো র্ পকর োরসমূহ  োসোে অ স্থোন কররছ এ ং প্ররর্যক পকর োর র্োরের চোকহেো পূররণর জনয র্োরের কনজ পকরকস্থকর্ 

কভন্নভোর  কনেন্ত্রণ কররছ।   

 
এই সমেকোরল আপনোর সর তোচ্চ অগ্রোকেকোর হরে আপনোর পকর োররর কনরোপত্তো এ ং মঙ্গলসোেন। আপকন হের্ আপনোর  োচ্চোর 

কিেো বেরে সহোের্ো কররর্ আগ্রহী এ ং এটো করোর জনয আপকন বয্ উপোরের উপর কনভত রিীল র্ো আপনোর পকর োররর 

পকরকস্থকর্র উপর কনভত র করর। মোর্োকপর্ো এ ং বস করো কনেকমর্ কভকত্তরর্, অরনক ভোরলো এ ং কল্পনোমূলক পদ্ধকর্  য হোর 

কররছন র্োরের কোজ, বেখশুনো, কিেোে সহোের্ো এ ং সোেোরণ পোকর োকরক জী রনর অগ্রোকেকোররর ভোরসোময রেোে সোহোরয্যর 

জনয।  

 
এই পৃষ্টোর পরোমিত এ ং র্েয কিশুর মোর্োকপর্ো এ ং বস রকর এ ং 3 বেরক 18  ৎসর  েরসর র্রুণ  যকক্তরের জনয। এটো 

কনরেত কির্ হরে িীেোর সোরে সমৃ্পক্ত মোর্োকপর্ো, বস ক, কিেক এ ং অনযোনযরো য্ো  লরছন সীমো দ্ধর্ো চলোকোলীন সমরে 

ওদেিে এর পশক্ষা েচি রোখরর্ পকর োররর জনয য্ো সোহোয্যকোরী হর ।    

 
সহজীকররনর জনয সকল জোেগোে ‘সু্কল’ িব্দটি  য হোর করো হরেরছ র্র  আপকন আপনোর্ কিশুর জনয প্ররয্োজয িব্দ গ্রহণ 

করর ন, এটো হরর্ পোরর নোসতোকর, সু্কল, কপউকপল বরফোররল ইউকনট (PRU), করলজ অে ো অনযোনয কনকেত ষ্ট স্থোন।   

 
এটো জরুকর কনরজরক আপ টু বেট রোখো স তরিষ ওরেলস সরকোররর কনরেত িনো (latest Welsh Government 

guidance) এর সোরে ক ষে স্তু হরে আপনোরক কক কররর্ হর  কররোনোভোইরোরসর ক সৃ্তকর্ বরোরে এ ং ওদেিেদক 

েুরপক্ষত রাখার জনয।  

 
এই িকুদমদের তথ্যটি সন্ো িদেদে Hwb ওদেবোইদটর ‘মাতাপিতা এবং সেবক’ এর সেকশন্ ‘দূর পশক্ষন্ 

েিােতা’ িইদত। এই অন্িাইন্ সিইজেমূি ঘন্ ঘন্ আিদিট করা িে অপতপরক্ত তথ্য এবং েুপবধােমুি েিজিভয 

িওোর োদথ্ োদথ্ অন্তভুুক্ত করার জন্য।  েো কদর সেখুন্ Hwb এর জন্য আিদিট।. 

 

ওদেিেদক পন্রািে রাখুন্ (স্বাস্থ্য এবং কিযান্-োধন্)  
আপনোর পকর োররর সুরেো এ ং মঙ্গল-সোেন কনকির্ করো হরে স রচরে জরুকর কোজ য্ো আপকন আপনোর কিশুর জনয কররর্ 

পোররন। আপকন কনরেত িনো খুজরর্ পোররন ককভোর  কররোনোভোইরোস হইরর্ কনরজরক এ ং অনযরক সুরকের্ রোখুন (protect 

yourself and others from coronavirus) ওরেলস সরকোররর ওরে সোইরট এ ং নীরচর বসকিরন পরোমিতসমুহ 

ককভোর  আপকন আপনোর কিশুর মঙ্গল-সোেরনর সহোের্োর জনয সোহোয্য কররর্ পোররন। র্োছোড়ো কনরনোক্ত র্েযসমূহ আপনোর 

জনয সোহোয্যকোরী হরর্ পোরর য্কেিঃ  

 

• য্কে আপনোর কিশু পি সু্কদির খাবার: (free school meals:) গ্রহণ করর েোরকিঃ বচক করর বেখুন ককভোর  

সু্কল  ন্ধকোলীন সমরে আপনোর স্থোনীে করৃ্ত পরের এলোকো (in your local authority area)রর্ কি সু্করলর 

খো োর গ্রহণ করো অ যোহর্ রোখর ন।  

• উক্ত ক ষরে আপনোর র্েয জোনো প্ররেোজন  কররোনোভোইরোস মহোমোকরর সমেকোরল দু তল কিশু এ ং র্রুণ  যকক্ত  

(vulnerable children and young people during the coronavirus pandemic) 

 
 

 

https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/welcome-to-parents-and-carers-support/
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/free-school-meals-frequently-asked-questions
https://gov.wales/free-school-meals-frequently-asked-questions
https://gov.wales/find-out-about-free-school-meals-during-coronavirus-outbreak
https://gov.wales/find-out-about-free-school-meals-during-coronavirus-outbreak
https://gov.wales/vulnerable-children-and-young-people-coronavirus#section-40031
https://gov.wales/vulnerable-children-and-young-people-coronavirus#section-40031
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• আপনোর কিশু  র্ত মোরন র্োরের সু্করলর মোেযরম িরামশু গ্রহণ কররছ র্োরের মোনকসক অ স্থোর সহোের্োে সোহোরয্যর জনয। 

ককছু বেরে র্োরেররক এই সহোের্োে অংিগ্রহণ অ যোহর্ রোখো প্ররেোজন।  র্ত মোন পরোমিত গ্রহণকোরী র্রুণ  যকক্ত প্রর্যোিো 

কররর্ পোররন আসন্ন সপ্তোহসমূরহ আররো ক স্তোকরর্ সহ বয্োগোরয্োরগর। কিশু এ ং র্রুণ  যকক্ত য্োরো  র্ত মোরন পরোমিত 

সহোের্ো গ্রহণ কররছন নো, ককন্তু য্োরো পরোমিত বেরক সুক েোগ্রহন কররর্ পোররন র্োরো সোকভত রস অংি কনরর্ পোরর ন। আপনো 

য্কে এ যোপোএ বকোণ প্রশ্নোকে েোরক র্র  সরোসকর আপনোর সু্কল অে ো সম্প্রেোে কভকত্তক সহোের্ো (community 

based service)এর সোরে বয্োগোরয্োগ করুণ।  

 

• আপনোর অে ো আপনোর কিশুর মঙ্গল-সোেন পকরচোলনোে আপনোরক সোহোরয্যর জনয আপকন সরঞ্জোরমর খুুঁজ কররছন। 

অরনকগুরলো কি বমো োইল অযোপ ররেরছ য্ো আপনোরক সোহোয্য কররর্ পোরর আপকন র্ো খুুঁরজ পোর ন NHS অযোপস 

লোইরেরী (NHS apps library) 

 

• এই মুহুরর্ত  কক হরে এ যোপোরর আপকন অে ো আপনোর কিশু দুকিন্তোগ্রস্থ। এখোরন অরনকগুরলো কি সহোের্ো সহজলভয 

ররেরছ, বগোপনীে সহোের্ো ক েযমোনিঃ: (confidential support available:) 

      C.A.L.L – 0800 132 737 or text 81066(24/7) - ককমউকনটি পরোমিত ও বিোনোর লোইন, মোনকসক   

       স্বোস্থয এ ং সংকিষ্ট  যোপোরর বগোপনীে মোনকসক সহোের্োর জনয।   

      Carers Wales এ ং Carers UK – 0808 808 7777 (Monday to Friday: 9am –  

     6pm - ঐ সকল মোনুরষর জনয য্োরের  নু্ধ অে ো পোকর োকরক সেরসযর বেখভোরলর জনয সোহোরয্যর প্ররেোজন।   

     Childline – 0800 1111 - একটি  যকক্তগর্ ও বগোপনীে বস ো বয্খোরন 19  ৎসররর কম  েসী বয্রকউ  

       বয্রকোন  যোপোরর কেো  লরর্ পোরর ন।  

     Live Fear Free – 0808 80 10 800 (24/7) -  পোকর োকরক কনয্তোর্রনর স্বীকোর বয্ বকোন বলোক অে ো  

      এমন বকউ কয্কন জোরনন বকোন একজরনর সোহোরয্যর প্ররেোজন র্োরের জনয সোহোয্য ও পরোমিত।  

     Meic Cymru – 0808 80 23 456 (প্রকর্কেন 8am – 12pm) - ওরেলস এর 25  ৎসর  েস পয্তন্ত  

      কিশু এ ং র্রুণ  যকক্তরের জনয র্েয, পরোমিত এ ং ওকোলকর্র বহল্পলোইন।  

     Mind Cymru – 0300 123 3393 -  মোনকসক স্বোস্থয সমসযোর সমু্মখীন বয্ কোররোর জনয পরোমিত ও সহোের্ো।   

     NHS Direct – 111 - আপকন য্কে অসুস্থ অনুভ  কররন র্র  সমসযোটি জরুকর বমকেরকল সংকিষ্ট নে। ( র্ত মোরন  

       কনরনোক্ত স্বোস্থয ব োেত  এলোকোসমূরহ সহজলভয – Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan এ ং  

     Swansea Bay – Bridgend অন্তভুত ক্ত). আপকন য্কে উক্ত এলোকোসমুরহর  োকহরর হন, েেো করর কল করুণ  

       0845 46 47 (প্রকর্ কমকনরট 2p) 

     NSPCC – 0808 800 5000 (Monday – Friday: 8am-10pm/সোপ্তোকহক ছুটিরকেরন 9am         

     – 6pm) - প্রোপ্ত েস্করের জনয য্োরের কিশু  ো র্রুণ  যকক্তর  যোপোরর উরেগ ররেরছ।  

     Samaritans – 116 123 (24/7) - সমসযো, অনুভূকর্, চোপ অে ো বয্রকোন দুকিন্তোর  যোপোরর কেো  লোর  

      জনয কনরোপে স্থোন।  

 
 

জরুকর প্ররেোজরন আপকন স সমেে কল করুণ 999। 

 
 

কদরান্াভাইরাে সবাঝার জন্য এবং সকন্ েবপকেুর িপরবতুন্ িদেদে এবযািাদর আিন্ার পশশুদক 

োিাযয  
আপনোর কিশু হের্ র্োরের স্বোভোক ক প্রকর্কেরনর রুটিন, সু্কল,  নু্ধ োন্ধ , পকর োর এ ং  োসোর  োকহররর কোয্তসমুহ কমস কররছ। 

এটো সকরলর জনযই অস্বোভোক ক সমে এ ং এটো  ুঝোর জনয অে ো র্োরো কক অনুভ  কররছ এটো কনেন্ত্রণ করো আপনোর কিশুর 

জনয কষ্টেোেক হরর্ পোরর। র্োরের বকমন কোটরছ এ ং র্োরো কক অনুভ  কররছন এ যোপোরর র্োরের সোরে কেো  লোর সুরয্োরগর 

সুক েোগ্রহণ করুণ।  

 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-05/contact-details-school-community-counselling.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-05/contact-details-school-community-counselling.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-05/contact-details-school-community-counselling.pdf
https://www.nhs.uk/apps-library/filter/?categories=Mental%20health
https://www.nhs.uk/apps-library/filter/?categories=Mental%20health
https://www.nhs.uk/apps-library/filter/?categories=Mental%20health
https://www.nhs.uk/apps-library/filter/?categories=Mental%20health
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/feeling-worried-need-information-want-advice
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/feeling-worried-need-information-want-advice
http://callhelpline.org.uk/
https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice
https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/
https://gov.wales/live-fear-free/contact-live-fear-free
https://www.meiccymru.org/get-help/
https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/
https://111.wales.nhs.uk/contactus/
https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/about-us/contact-us?ac=200074&source=ppc&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1279303&ds_rl=1279303&gclid=EAIaIQobChMImom4uMSt6QIViLPtCh2HjgyjEAAYASABEgJ59vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/welsh-language-phone-line/
tel:999
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তরুণ পশশুদের জন্য, র্োরের জনয উপযু্ক্ত মোেোে র্োরের প্রশ্নসমুরহর উত্তর কেন। এটো ঠিক আরছ য্কে আপকন য্ ককছুর উত্তর 

নো কেরর্ পোররন; আপনোর কিশুর কনকট সহজলভয েোকো হরে আসল  যোপোর। ওরেলস সরকোররর কর্ত  যপোলরন সমে কেন 

(Parenting. Give it Time)প্রচোরনো 7  ৎসর  েস পয্তন্ত  েরসর কিশুরের পকর োরসমুহরক কর্ত  যপোলরনর পরোমিত, 

র্েয এ ং বকৌিল প্রেোন করর। এখোরন আপনোরক পকরকস্থকর্র  যোপোরর  নতনোে সোহোরয্যর জনয ককছু ভোরলো  ই ক েযমোন ররেরছ 

র্োহরল কিশুরো  ুঝর  বকন আিপোি পকর কর্ত র্ হরেরছিঃ 

 
COVIBOOK - সোরো ক রের কিশুরের সহোের্ো এ ং কনকিন্ত করো (COVIBOOK - supporting and 

reassuring children around the world)- মোইন্ডহোটত রসর কি  ই 7 এর কম  েরসর কিশুরের জনয ক কভন্ন 

ভোষোে ক েযমোন।   

 
কররোনোভোইরোস  – শিশুরের জনয একটি বই  (Coronavirus – a book for children)– প্রোইমোরী  েরসর 

কিশুরের জনয একটি কি  ই, গ্রুফফোলু ইলোরেটর, Axel Scheffler এর েোরো কচেোকির্।  

 
‘আমোর কহররো হে রু্কম’ (‘My hero is you’)- ইন্টোর এরজকি স্ট্যোকন্ডং ককমটি বরফোররি গ্রুরপর েোরো একটি  ই য্ো 

কিশুরেররক কররোনোভোইরোস  ুঝরর্ এ ং এর সোরে লড়োই কররর্ সোহোয্য করর।  

 
বদোদজযষ্ঠ পশশুদের জন্য, র্োরের অনুভূকর্ বিেোর করোর জনয বচষ্টো করুণ এ ং র্োরেররক অনুপ্রোকণর্ করুণ। এটো জরুকর 

র্োরের দুকিন্তো, ভে অে ো উকেগ্নর্ো  ুঝোর বচষ্টো করুণ ককন্তু মরন রোখর ন র্োরের হের্ র্োরের কনজস্ব  য েোরনর প্ররেোজন। 

র্োরো হের্ র্োরের  নু্ধ োন্ধ রক বেখরর্ চোইরর্ পোরর সুর্রোং এটো জরুকর, র্োরেররক  ুঝরর্ সোহোয্য করো বকন সোমোকজক দূরত্ব 

প্ররেোজনীে। র্োরেররক পকরকস্থকর্র্  ুঝরর্ এ ং র্োর সোরে মোকনরে কনরর্ সোহোরয্যর জনয Meic Cymru এর ককছু 

সোহোয্যকোরী র্েয ররেরছ, কররোনোভোইরোসিঃ কজকনসসমুহ দৃকষ্টরকোরন রোখো (Coronavirus: Putting things into 

perspective.)অন্তভুত ক্ত।  

 
পবদশষ পশক্ষাপবষেক চাপিো েম্বপিত পশশুদের জন্য,  র্োরের জনয উপযু্ক্ত মোেোে র্োরের প্রশ্নসমুরহর উত্তর বেেোর বচষ্টো 

করুণ। আপকন জোরনন আপনোর কিশুর সোরে বয্োগোরয্োরগর জনয বকোনটো উত্তম; বয্টো সঠিক মরন হে করুণ।  র্ত মোন পকরকস্থকর্ 

 নতনোে সোহোরয্যর জনয েযো নযোিনোল অটিকস্ট্ক বসোসোইটি এই  ই কনরেত ি করররছ। 

 

িাপরবাপরক রুটিদন্র খুুঁজ করুণ  
একটি রুটিন কেনরক আররো কনেন্ত্রণরয্োগয কররর্ পোরর এ ং পকরকস্থকর্র  যোপোরর স্বোভো র্োর্োর অনুভূকর্  রে কনরে আসরর্ 

পোরর, র্োছোড়ো এটো সফলভোর  সম্পোেরনর অনুভূকর্ প্রেোন কররর্ পোরর। সহজ রুটিন অনুসরণ করো আপনোর র্রুণ কিশুরের 

কনকিন্ত করর  এ ং র্োরের কনরোপে অনুভ  কররর্ সোহোয্য করর । আপনোর সহজোর্ েোরণোর উপর ক েোস স্থোপন করুণ; আপকন 

আপনোর কিশুরের জোরনন এ ং আপনোর উত্তম েোরণো ররেরছ কক েররণর রুটিন আপনোর পকর োররর জনয কোজ করর । এখোরন 

ককছু পরোমিত ররেরছ।  

 

• বচষ্টো করুণ ঘুম বেরক উঠোর সমে স্থোপন করোর, একসোরে খোওেো, পকর োর কহরসর  প্রকর্কেন  যোেোরমর জনয সমে ব র 

করোর, এ ং ঘুমুরর্ য্োওেোর। এটো আপনোর কেরনর কোঠোরমো এ ং উরেিয প্রেোরন সোহোয্য করর ।  

 

• স োইরক সমৃ্পক্ত করুণ  োকড়র আিপোরির কোরজ, খো োর তর্কররর্, পকরষ্কোর-পকরচ্চন্নর্ো, েূেো এ ং মুকেরেোকোন সমগ্রী 

রোখোর বেরে।  

 

• র্রুণ িীিূরের বেরে ব িীরভোগ ঘুমোরনোর সমরের রুটিন গঠন করুণ এ ং পছন্দনীে ঘুমোরনোর সমরের রুটিন অন্তভুত ক্ত 

করুণ। এটো আপনোর কিিূরক কনকিন্ত করর  এ ং ঘুমোরর্ সোহোয্য করর ।  

 

• আপকন য্কে  োসোে আপনোর কিশুরক কিেোে সোহোয্য কররর্ সেম হন, র্র  কনকির্ করুণ আপনোর রুটিন  োস্ত সম্মর্ 

এ ং আপনোর পকর োররর জনয অজত নরয্োগয, আপনোর অনযোনয প্রকর্শ্রুকর্সমূহ আমরল কনন।  

https://gov.wales/parenting-give-it-time
https://gov.wales/parenting-give-it-time
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.mindheart.co/descargables
https://nosycrow.com/international-language-editions-of-coronavirus-a-book-for-children/
https://nosycrow.com/international-language-editions-of-coronavirus-a-book-for-children/
https://nosycrow.com/international-language-editions-of-coronavirus-a-book-for-children/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.meiccymru.org/tag/covid-19/
https://www.meiccymru.org/coronavirus-putting-things-into-perspective/
https://www.meiccymru.org/coronavirus-putting-things-into-perspective/
https://www.meiccymru.org/coronavirus-putting-things-into-perspective/
https://carolgraysocialstories.com/wp-content/uploads/2020/03/Pandemics-and-the-Coronavirus.pdf
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আপকন হের্  োসোে আপনোর  োচ্চোর কিেো বেরে সহোের্োর জনয আগ্রহী, ককন্তু ক কভন্ন  েরসর কিশুরের চোকহেোর সোরে বকৌিরল 

মোকনরে কনরর্ কষ্টর োে কররছন। এক  েরসর গ্রুরপর জনয একটি কোজ স্থোপন করো হরেরছ য্ো প্রোেই অনযোনযরের জনয 

আনন্দেোেক হর । কোজটি পকর োর কহরসর  ক র চনো করুণ। র্রুণরের সোহোরয্যর জনয  রেোজজষ্ঠরো হের্ ‘কিেক’ এর ভূকমকো 

পোলন উপরভোগ কররর্ পোরর, এ ং র্রুণ কিশুরো প্রোেই র্োরের ভোইর োনরের বেখো এ ং অনুকররনর মোেযরম কিেোগ্রহণ 

কররর্ পোরর।  

 
 

অন্যান্যদের োদথ্ েংদযাগ  
কিশুরো র্োরের  নু্ধ, কিেক এ ং পকর োররর সোরে কেো র্ত ো কমস কররর্ পোরর। মোরঝমরেয এটো সকল  েরসর কিশুরের জনয  ুঝো 

কষ্টকর হরর্ পোরর, স্থোকপর্ সীমো দ্ধর্োর মোেোর কোররণ, র্োরো বকন র্োরের  নু্ধ োন্ধ  এ ং পকর োররর সোরে সোেোর্ কররর্ 

পোররছ নো। র্োরেররক সংরয্োরগর উপোে ব র কররর্ সোহোয্য করো র্োরের কলযোন-সোেরনর উন্নকর্ করর । এখোরন ককছু পরোমিত 

ররেরছ ককভোর  সংযু্ক্ত েোকো য্োে।  

 

• ওরেলস সরকোররর কনরেত িনো এ ং সোমোকজক দূররত্বর সীমো দ্ধর্োসমূহ (Welsh Government guidance 

and social distancing restrictions)এর  যোপোরর সর্কত  েোকো জরুকর, সুর্রোং বটকরনোলকজর  য হোর 

ক র চনো করুণ বয্মন, কভকেও কল অে ো ইরমল পকর োর এ ং  নু্ধরের সোরে সংযু্ক্ত েোকোর জনয।  

 

• অনযোনযরের সোরে সংরয্োরগর সমে আপনোর প্রকর্কেরনর রুটিরনর অংি গঠন কররর্ পোরর। র্রুণ কিশুরের জনয 

ক কভন্নভোর  সংকিষ্ট েোকো র্োরের দুকিন্তো মুক্ত রোখর  এ ং র্োরেররক সম্পকত   জোে রোখরর্ সোহোজয করর ।   

 

• ককছু  যকক্ত য্োরের সোরে আপনোর কিশু সু্করল সমে অকর্ োকহর্ করর  র্োরের সোরে সংযু্ক্ত েোকো য্কে র্োরো আগ্রহী েোরক। 

সু্কল হরে খু  সোমোকজক জোেগো এ ং আপনোর কিশু হের্ র্োরের  নু্ধ োন্ধ রের কমস কররর্ পোরর। এমনকক আপনোর কিশুর 

সু্কল হের্ সংযু্ক্ত েোকরর্ সোহোরয্যর জনয  য স্থো কররর্ পোরর।   

 

• আপকন য্কে আপনোর সু্কল অে ো কিেরকর সোরে বয্োগোরয্োগ কররর্ চোন র্র  আপকন বয্োগোরয্োরগর চযোরনল  য হোর করুণ 

য্ো আপনোর সু্কল এজনয স্থোপন করররছ।  

 

• পকরকল্পনো করুণ আপকন ককভোর  সংকিষ্ট েোকর ন। আপকন ক র চনো কররর্ পোররনিঃ  

o কচঠি/বপোষ্টকোেত  কলখো – সকরলর ইন্টোররনরটর  য হোর নোও েোকরর্ পোরর র্োই এটো অরনক ভোরলো সুরয্োগ 

কিশুরেররক কলখো এ নহ অংকন করোরনোর য্োরর্ করর র্োরো কজকনস তর্কর করর র্োরের কমস করো  নু্ধ োন্ধ  

অে ো আত্মীরের কনকট বপ্ররণ কররর্ পোরর 

o বফোরনর  য হোর – মোনুরষর সোরে কেো  লো ভোষো এ ং বয্োগোরয্োরগর েের্ো  ৃকদ্ধরর্ সোহোয্য করর 

o অনলোইরন য্োওেো – অরনক েররণর প্ল্যোটফমত ররেরছ সংযু্ক্ত েোকোর জনয। ভোচুত েোল বপ্ল্রেটস অে ো পকর োর 

 ো  নু্ধরের সোরে গ্রুপ চযোট, ভোচুত েোল বগমস এ ং কুউজ ক র চনো করুণ 

o সু্কল – সংরয্োরগর মোেযরম সু্কলরক স্থোপন করো বয্রর্ পোরর।   

 

• বয্খোরন উপযু্ক্ত হে,  োচ্চোরেররক র্োরের কনরজর মর্ করর সমে কেন পকর োর এ ং  নু্ধরের সোরে সংরয্োরগর জনয। এটো 

জরুকর বয্  োচ্চোরের র্োরের কনজস্ব  য েোরনর প্ররেোজন, ককন্তু এটো করোর সমে র্োরের কনরোপত্তো এ ং অনলোইন সুরেো 

(online safety)এর কেো মরন রোখুন।  

 
 

েপক্রে থ্াকা 
সকিে েোকো এ ং মজো করো আমোরের িরীর ও মরনর জনয ভোরলো। য্খন সকিে েোকোর জনয উপোে খুুঁজর ন র্খন স তেো স তরিষ 

ওরেলস সরকোররর কনরেত িনো এ ং সোমোকজক দূররত্বর সীমো দ্ধর্োসমূহ (Welsh Government guidance and 

https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
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social distancing restrictions)অনুসরণ করোর কেো মরন রোখুন। এখোরন ককছু পরোমিত ররেরছ আপকন বচষ্টো করর 

বেখরর্ পোররন।  

 
 

•  যোেোরমর জনয কনর কের্ সমে গঠন ক র চনো করুণ। এটো হরর্ পোরর বগমস বখলো করো, একটি বখলোর অনুিীলন করো 

অে ো একটি  যোেোরমর রুটিন অনুসরণ করো।   

 

• পকর োররর সোরে একরে নরু্ন কোয্তিম অে ো বখলো আক ষ্কোর এ ং অরেষণ করুণ।  

 

• য্কে আপনোর  োকড়র  োকহররর অংরি জোেগো েোরক, র্র  আপনোর কিশুরের বক য্র্দূর সম্ভ  প্রোেই এটো  য হোররর 

জনয অনুপ্রোকণর্ করুন।  

 

•  োসোর  োকহররর প্রকর্কেন  যোেোরমর সমেকোরল, কনেকমর্ পকর োররর সোরে হোুঁ টো অে ো  োইসোইরকল চোলোরনোর মোেযরম 

পুনত সুক েো গ্রহণ করুণ।  

 

• বখলোেুলো জরুকর (Play is important)এ ং র্োরের কিেোর একটি মূলয োন অংি গঠন করর, ক রিষকরর 

র্রুণ কিশুরের বেরে।  

 

• সকল সুরয্োগ কোরজ লোগোন র্রুণ কিশুরের সকিে রোখোর জনয। আপকন একরে জ্ঞোন এ ং নোচরর্ পোররন অে ো 

র্োরেররক অনুপ্রোকণর্ কররর্ পোররন এক পোরের উপর ভোরসোময  জোরের, বটক ল ও বচেোররর কনরচ হোমোগুকড় 

বেেোর, পোকখর নযোে লোফোইেো চলো, লফ বেেো এ ং একটি স্থোরনর চোরকেরক ঘুরো, অে ো সহজ  ল বখলোর অনুিীলন 

করো।  

 

• এটো জরুকর বয্  রেোজজষ্ঠ কিশুরো সকিে আরছ এ ং মজো কররছ। র্োরো য্ো কররর্ উপরভোগ করর র্ো করোর জনয 

অনুপ্রোকণর্ করুণ, বয্মন, বখলোে অংি বনেো, নোচ করো, হোুঁ টো, বেৌড়োরনো এ ং সোইরকল চোলোরনো।  েস অনুস্বোরর, 

অে ো পকর োররর সোরে অরনক েররণর কোয্তিম ররেরছ য্ো সর্ন্ত্রযভোর  করো য্োে।  

 

• কিশুরো আর সু্করলর  োকহররর কোয্তিম অে ো গ্রুরপ অংিগ্রহরণ সেম হর নো বয্খোরন র্োরো সকিে েোকরর্ পোরর্। 

ক র চনো করুণ এই কোয্তিমসমু কভন্নভোর  মূলযোেন করো য্োে ককনো।  

 
 

কথ্া বিা এবং মদন্াদযাগ সেো  

স রচরে উত্তম বয্ কজকনস আপকন আপনোর কিশুরক কেরর্ পোরর ন র্ো হরে আপনোর সমে এ ং আপনোর সঙ্গ। র্োরের সোরে 

কেো  লো এ ং র্োরো য্ো  রল র্ো শুনো র্োরের য্েোয্েভোর  সমোদৃর্ হওেোর অনুভূকর্ কেরর্ পোরর। প্রকর্কেরনর কোয্তিম 

সম্পোেরনর সমেকোরল সোরোকেনজুরড় কেো র্ত ো হরর্ পোরর, বয্মন, খো োর তর্কর, হোুঁ টো, পকরষ্কোর-পকরেন্নর্ো এ ং কিখোর সমে। 

এখোরন আররো ককছু সুরয্োগসমূহ ররেরছ য্ো আপকন  য হোর কররর্ পোররন।  

 

• আপনোর মুহুর্ত  এ ং আিপোরির কজকনস উপরভোরগর জনয ককছু সমে কনন, আ হোওেো এ ং বমৌসুরমর পকর র্ত ন লেয 

করুণ।  

 

• আপনোর কনেকমর্  যোেোরমর সমেকোরল, র্োরো বেখরছ এ ং শুরে এ যোপোরর কেো  লুন, ফরটো রু্লুন, নরু্ন কজকনরস 

লেয করোর উপোে ব র করুণ এ ং ব িীরভোগ মজো করুণ।    

 

https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus
https://www.playfulchildhoods.wales/Pages/Category/indoor-play
https://www.playfulchildhoods.wales/Pages/Category/indoor-play
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• এটো জরুকর বয্ শুেুমোে কেো  লো এ ং শুনোর জনয সমে রোখুন। এটো মোরঝমরেয আপনোর কিশুর আচরণ, পকরকস্থকর্ 

অে ো ঘটনোর কোররন হরর্ পোরর। র্োরের কেরনর সমেকোরল ঘরট য্োওেো ইকর্র্ োচক কজকনসসমুহ র্োরেররক স্মরণ 

কররর্ সোহোয্য করুণ, কচন্তো এ ং অনুভূকর্ বিেোর করুণ।  

 

• লেয রোখুন আপনোর কিশু হর্োি ককনো, একটি ক রকর্ কনরর্ পোররন, হোলকো জলখো োর বখরর্ পোররন, কোয্তিম 

পকর র্ত ন করুণ অে ো ককছু  যোেোম করুণ।  

 

• লেয রোখুন কখন আপনোর কিশুর বকোনককছুর প্রকর্ আগ্রহ জোরগ এ ং র্োরের উপরভোরগর কজকনস অরেষরণর জনয 

এটোরক সুরয্োগ কহরসর   য হোর কররর্ পোররন।  

 

• আপনোর কিশু কক কমস কররছ এ যোপোরর কেো  লুন এ ং ভক ষযরর্র জনয পকরকল্পনো করুণ।    

 

• স োইরক স্মরণ করুণ, ক রিষকরর কিশুরেরও ককছু কোয্তিরমর  োকহরর সমরের প্ররেোজন।  োচ্চোরেররক কিকেল এ ং 

কস্থর েোকরর্ সহোের্ো করুণ এ ং লেয রোখুন বকোন কজকনস র্োরের িোন্ত এ ং কস্থর করর।   

 
 

েেে সিান্  
কররোনোভোইরোরসর কোররন পকর োররক ক কভন্নভোর  মোকনরে কনরর্ হরে এ ং এটো জরুকর বয্ আমরো এরক অপররর প্রকর্ সেে। 

এখোরন ককছু কজকনস ররেরছ য্ো আপকন কররর্ পোররন  োসোে সেে আচরণ উৎসোকহর্ করোর জনয।  

 

• ইকর্ োচক িব্দ উৎসোকহর্ করুণ।  

 

• আপনোর কিশুর প্রিংসো করুণ য্খন বস সেে অে ো সোহোয্যকোরী বকোনককছু করর এ ং অ িযই র্োরেররক  লুন বকোন 

কজকনসটো মুলর্ আপকন পছন্দ করররছন। এটো আপনোর কিশুর আত্মসম্মোন ও আত্মক েোস  োকড়রে রু্রে এ ং র্োরেররক এই 

আচররণর পুনরো ৃকত্ত কররর্ আগ্রহী করর ।   

 

• পকরকস্থকর্র  যোপোরর কেো  লুন এ ং অনুভূকর্র অরেষণ করুণ। আপকন য্কে বভরঙ্গ পরড়ন, য্খন আপনোরো উভেই প্রস্তুর্, 

বিেোর করুণ কক ঘরটকছল এ ং এটো ককভোর  আপনোরক অনুভ  ককররেরছ এ ং বকন। এই আরলোচনো সম্ভ র্ কনরেত ি 

করর  পর র্ীরর্ কক ঘটর  অে ো পর র্ী সমরে কক ঘটর  য্কে এরকম একই পকরকস্থকর্র উদ্ভ  হে।  

 

• অনযোনযরের  যোপোরর কচন্তো করোর জনয আপনোর কিশুরক অনুপ্রোকণর্ করুণ।  যকক্তরের  যোপোরর কচন্তো করুণ য্োরো আলোেো 

এ ং র্োরের কনজ কনজ। কজকনসসমুরহর  যোপোরর আরলোচনো করুণ য্ো আপকন অনযোনয  যকক্তরের সুখী করোর জনয সোহোরয্য 

কররর্ পোররন। য্োর অন্তভুত ক্ত হরর্ পোররিঃ   

o আপনোর  োসো এ ং জোনোলোে ছক  ঝুলোরনো  

o বপোরষ্টর মোেযরম মোনুরষর কনকট কোেত , কচেোিন এ ং কচঠি বপ্ররণ  

o প্রকর্র িী এ ং পকর োররর জনয সেে কোজসমূহ করো বয্মন, র্োরের েরজোে িকপং বপৌছোরনো 

o অনলোইন প্ল্যোটফরমতর মোেযরম র্োরের সোরে সংযু্ক্ত েোকো।  

 

•  (ককভে- 19): এরক অপররর সুরেো বখেোল রোখো (Coronavirus (COVID-19): Looking out for 

each other safely)ওরে রপইজ কভকজট করুণ েোরণো পোওেোর জনয ককভোর  অনযোনযরের সোহোয্য, কিশুরের 

ক রনোেরনর সমে কনরোপে েোকো য্োে এ ং ককভোর  সোহোয্য পোওেো য্োে এর র্েয। কররোনোভোইরোস  

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsafe-help&data=02%7C01%7CLucy.Durston-Birt%40gov.wales%7C2a21ab7c305744e3f05708d7f73de97a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637249717798619418&sdata=NrWmgaEkppnOrkDLvS4%2FuTMEa8IAkGDlL8Y%2BP1nD5IY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsafe-help&data=02%7C01%7CLucy.Durston-Birt%40gov.wales%7C2a21ab7c305744e3f05708d7f73de97a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637249717798619418&sdata=NrWmgaEkppnOrkDLvS4%2FuTMEa8IAkGDlL8Y%2BP1nD5IY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsafe-help&data=02%7C01%7CLucy.Durston-Birt%40gov.wales%7C2a21ab7c305744e3f05708d7f73de97a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637249717798619418&sdata=NrWmgaEkppnOrkDLvS4%2FuTMEa8IAkGDlL8Y%2BP1nD5IY%3D&reserved=0
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এপগদে চিা (সু্কি শুরু, সু্কি অথ্বা ক্লাে চাপিদে যাওো, িড়াদশান্া তযাগ করা)  
কররোনোভোইরোরসর ক স্তোর বরোরে ককছু সমরের জনয ককছু বেরে সীমো দ্ধর্ো অ যোহর্ েোকর  এ ং আপনোর কিশু হের্ কচকন্তর্ 

হরর্ পোরর বয্ র্োরের জনয পর র্ীরর্ কক হরর্ পোরর এ যোপোরর। র্োরের অনুভূকর্ এ ং প্রশ্নসমুহ আপনোর সোরে বিেোর করোর 

সুরয্োরগর সুক েোগ্রহরনর বচষ্টো করুণ এ ং যপে আিন্ার িরামশু এবং েিােতার প্রদোজন্ িে তদব প্রথ্দম আিন্ার 

সু্কদির োদথ্ কথ্া বিুন্। আপনোর কিশুর সোহোরয্যর জনয উত্তম পন্থো র্োরের জোনো আরছ।  

 
বয্রহরু্ সু্কল একটি নরু্ন পর ত প্রর ি করররছ ওরেলরসর সকল কিশু গ্রীরের ছুটির পুর ত র্োরের সু্কল কিেরকর সোরে বচক ইন 

এ ং বেখো করোর সুরয্োগ পোর  গ্রীে এ ং িরৎকোরলর টোরমতর প্রস্তুকর্র জনয। এটো 3 জুন র্োকররখ কিেোমন্ত্রী, Kirsty 

Williams এর েোরো বঘোকষর্ হরেরছ।(announced by the Education Minister, Kirsty 

Williams on 3 June) কিশুরো কচকন্তর্ হরর্ পোরর র্োরো য্খন কফরর  র্খন সু্কল বকমন কভন্ন হরর্ পোরর অহ ো উক্ত 

 যোপোরর কচকন্তর্ হরর্ পোররিঃ  

 

•  নু্ধরের গ্রুরপর সোরে মোকনরে বনেো 

• র্োরের ক্লোরসর রু্লনোে সু্করলর কোরজ কপকছরে েোকো 

• সোমোকজক দূরত্ব ককভোর  সু্করলর জী ন পকর র্ত ন করর  

• প্রোইমোরী অে ো বসরকন্ডোকর সু্করলর শুরু অে ো নরু্ন ক্লোরস স্থোনোন্তর 

• আররো কিেো  ো উচ্চর্র কিেোর শুরু অে ো কোররো জনয সমু্পনত পড়োরিোনো র্যোগ 

• র্োরের ফলোফল ককভোর  প্রভোক র্ করর ।   

 
িরৎকোরল বসরকন্ডোকর সু্করল স্থোনোন্তররর কোররন কিশুরের সোহোয্য ও সহোের্ো প্রেোরনর জনয বসরকন্ডোকর সু্কল র্োরের স্থোনীে 

প্রোইমোরী সু্করলর সোরে কোজ করর । ককছু সু্কল কিশুরেররক পড়োরিোনোর পর র্ী েোরপ স্থোনোন্তরর র্োরের প্রস্তুকর্র জনয পকর র্ত ন 

কোয্তিরমর  য স্থো কররর্ পোরর; ককছু সু্কল এখনও উপযু্ক্ত সমরে সোমোকজক দূরত্ব পকরমোপ অনুসরণ করর সোইট কভকজরটর 

আরেোজন কররর্ সেম। আপনোর য্কে সু্কল শুরু অে ো সোমরন এরগোরনোর  যোপোরর বকোন েররণর উকেগ্নর্ো েোরক, আপনোর সু্করল 

বয্োগোরয্োগ করুণ।  

 
আপনো কিশু য্কে উকেগ্ন েোরক বয্ এই পকরকস্থকর্ র্োরের ফলোফল এ ং র্োরের ভক ষযরর্র জনয কক হরর্ পোরর, র্োরেররক 

কনকিন্ত করুণ বয্ র্োরো  র্ত মোন পকরকস্থকর্র কোররন সুক েো কির্ হর নো এ ং র্োরো বয্ কোজ সম্পন্ন করররছ এ ং কররছ র্ো 

মূলয োন। যপে আিন্ার িরামশু এবং েিােতার প্রদোজন্ িে প্রথ্দম আিন্ার পশশুর সু্কদি কথ্া বিুন্। ককভোর  এই 

গ্রীরের বগ্রে কনেতোরন করো হর  এ যোপোরর আররো র্েয পোওেো য্োর  বকোেোকলকফরকিন ওরেলস (Qualifications 

Wales)এ ং বপোষ্ট-16 অপিরনর  যোপোরর বপিোর পরোমিত পোওেো য্োর  বককরেোরস ওরেলস।(Careers Wales)  

 

 

অন্িাইন্ পন্রািত্তা এবং অন্িাইন্ প্রদবশ   

অন্াইন্ পন্রািত্তা 

 
কিশুরো সম্ভ র্ অনলোইরন ব িী সমে অকর্ োকহর্ কররছ। ইন্টোররনট আপনোর কিশুরক র্েয এ ং পড়োশুনোর সুরয্োরগর দুকনেো 

প্রেোন কররর্ পোরর এ ং এটো এমন জোেগো বয্খোরন র্োরো  নু্ধ োন্ধ  এ ং পকর োররর সোরে বয্োগোরয্োগ কররর্ পোরর। এটো কনকির্ 

করো প্ররেোজন বয্ র্োরো র্োরো অনলোইরন কনরোপে আরছ।   

 
ওরেলস সরকোর সম্প্রকর্ প্রণেন করররছ কনরোপে েোকুন, পড়োশুনো সচল রোখুনিঃ মোর্োকপর্ো ও বস রকর জনয অনলোইন সুরেোর 

কনরেত িনো। (Stay Safe. Stay Learning: Online safety guidance for parents and 

carers)এর অন্তভুত ক্ত হরে অনলোইন কনরোপত্তো সমসযো বয্মন, হুমকক, বগকমং, ভুল র্েয এ ং সোমোকজক মোেযম এর  যোপোরর 

পরোমিত, কনরেত িনো এ ং সহোের্োিঃ  

https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase
https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase
https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase
https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase
https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase
https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase
https://www.qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/frequently-asked-questions/
https://www.qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/frequently-asked-questions/
https://www.qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/frequently-asked-questions/
https://careerswales.gov.wales/
https://careerswales.gov.wales/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
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• আপনোর শিশুর অনলোইন শনরোপত্তোর সংক্রোন্ত সহোয়তো এবং অরেষণ (support and explore online 

safety with your children) এর  যোপোরর আপনোর জনয কোয্তকলোরপর পযোক  

• সরোসকর কেকমং কিেো কোয্তিরমর  যোপোরর পরোমিত – ককছু সু্কল হের্ কিেো কোয্তিম সরোসকর কেকমং কররছ, এর 

মোেযরম র্োরো সকল কিশুরের কনরোপত্তোর কনকিরর্র  যোপোরর ভোরলো েোরণো প্রেোন করর। য্কে আপনোর কিশুর সু্কল 

সরোসকর কেকমং কিেো কোয্তিরমর কসদ্ধোন্ত গ্রহণ করর, এখোরন ককছু কজকনস ররেরছ য্োর  যোপোরর আপকন কচন্তো কররর্ 

পোররন (here are some things you may wish to think about) 

• আপনোর য্কে উকেগ্নর্ো েোরক র্র  কক কররর্ হর  এ ং সোহোয্য ও সহোের্োর জনয বকোেোে বয্রর্ হর ।  

 

অন্িাইদন্ প্রদবশ 

 
 োসো বেরক অনলোইন কোয্তিরম অংিগ্রহরণর জনয আপনোর কিশুর য্কে মোনোনসই ইন্টোররনট সংযু্ক্ত কেভোইস নো েোরক, এখোরন 

সোহোয্য সহজলভয ররেরছ । (there is help available) আপনোর সু্করলর করৃ্ত ক য্কে এখনও আপনোর সোরে 

বয্োগোরয্োগ নো করো হে এ ং অনলোইন কোয্তিরম অংিগ্রহরনর  যোপোরর সমসযোর সমু্মখীন হরেন আপনোর কিশুর সু্কল অে ো 

স্থোনীে করৃ্ত পরের সোরে সোহোরয্যর জনয বয্োগোরয্োহ করুণ।  

 
আপনোর য্কে ইন্টোররনট সংযু্ক্ত কেভোইস েোরক ককন্তু  য হোর কররর্ জোরনন নো এ ং  য হোররর আত্মক েোস বনই আপকন 

সোহোরয্যর খুুঁজ কররর্ পোররন আমোর উপোে কিখুন (Learn My Way)(LMW)। এটো একটি ওরে সোইট য্ো 
একজনরক কি বর্ সুক েোজনক গকর্ এ ং স্থোরন ব কসক কেকজটোল েের্ো অজত রন সোহোয্য করর। এর অন্তভুত ক্ত বকোসতসমূহ হরে 

অনলোইন ব কসক , কভকেও ককলং, অনলোইন টোকোপেসো পকরচোলনো এ ং স্বোস্থয র্রেয প্রর ি।  

 
 

ওদেিদের পশক্ষা ক্ররযক্রম েচি রাখুন্  
আপনোর কিশুর সু্কল  র্ত মোরন র্োরের জনয দূর বেরক কোজ এ ং কোয্তিম কনেতোরন কররছ। এরকম বকইস অ যোহর্ েোকর  

য্র্েণ কররোনোভোইরোরসর ক স্তোর বরোরে স্থোকপর্ সীমো দ্ধর্োর কোররন সু্কল কভন্নভোর  কোজ করর । এটো চলোকোলীন সমরে 

আপনোরক আপনোর কিশুর কিেক কহরসর  প্রর্যোিো করো হর নো, ককন্তু অনয উপোে ররেরছ য্োরর্ আপকন র্োরের পড়োরিোনোে 

সহোের্ো কররর্ পোরর ন। স রচরে জরুকর কজকনস হরে আপনোর পকর োররর স্বোস্থয এ ং কলযোন-সোেরনর  যোপোরর বখেোল রোখো। 

ভোরলো সোস্থ এ ং কলযোন-সোেন আপনোর কিশুরক পড়োশুনোর বেরে সোহোয্য করর ।   

 

এই মুহুরর্ত  আপনোর কিশুর কিেক র্োরের পড়োশুনোর  যোপোরর কনরেত িনো কেরেন। য্কে সম্ভ  হে সু্কল য্ো কনেতোরন করররছ র্ো 

অনুসররণর বচষ্টো করুণ ককন্তু আপকন কক কররর্ সেম এটো কনভত র করর আপনোর পকর োররর পকরকস্থকর্র উপর। য্কে আপনোর 

ককভোর  র্োরের পড়োিনোে সহোের্ো করর ন এ যোপোরর অকর্করক্ত সোহোয্য এবং িরামদশুর প্রদোজন্ িে তদব আিপন্ 

অবশযই আিন্ার পশশুর সু্কদির োদথ্ প্রথ্দম কথ্া বিুন্। আপনোর কিশুর সু্কল র্োরেররক ভোরলো কচরন এ ং সোহোয্য কররর্ 

আগ্রহী, উেোহরণস্বরূপ উক্ত  যোপোরর পরোমিতিঃ  

 

• আপনোর কিশুর পড়োশুনোে সহোের্োর সর তোত্তম পন্থো 

• র্োরের কনকেত ষ্ট চোকহেোর জনয ককভোর  সোহোরয্য প্রর ি করর ন 

• কক কররর্ হর  য্কে র্োরের কোরজর  যোপোরর আপনোর এ ং আপনোর কিশুর প্রশ্ন েোরক 

• কক কররর্ হর  য্কে আপকন এ ং আপনোর কিশু সু্করলর কোরজর  যোপোরর অপ্রকর্ররোেয অনুভ  কররন 

• কক কররর্ হর  য্কে আপনোর  োসো বেরক অনলোইন কিেো কোয্তিরম অংি বনেোর জনয মোনোনসই ইন্টোররনট সংযু্ক্ত 

কেভোইস নো েোরক পকর োররক সহোের্োর জনয আপনোর সু্কল অে ো স্থোনীে করৃ্ত পরের মোেযরম সোহোয্য সহজলভয আরছ 

(help is available) 

 

https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/news/articles/b8862e72-5d6a-4022-938d-8f37977dc34c
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/news/articles/b8862e72-5d6a-4022-938d-8f37977dc34c
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/news/articles/b8862e72-5d6a-4022-938d-8f37977dc34c
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/news/articles/b8862e72-5d6a-4022-938d-8f37977dc34c
file:///G:/Translation_files/New%20folder/~WRD1119.tmp
file:///G:/Translation_files/New%20folder/~WRD1119.tmp
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/#live-streaming-lessons
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
https://www.learnmyway.com/
https://www.learnmyway.com/
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
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আপনোর কিশুর সু্কল স সমেে আপনোর বয্োগোরয্োরগর প্রেম স্থোন হরর্ হর  ককন্তু এটো মরন রোখো জরুকর বয্ প্ররর্যক পকর োরই 

কভন্ন এ ং আপনোরক কররর্ হর  বয্টো আপনোর জনয ভোরলো কোজ করর। আপকন য্কে আপনোর কিশুর সু্কল অে ো কিেরকর সোরে 

বয্োগোরয্োগ কররন আপনোরক বয্োগোরয্োরগর চযোরনল  য হোর কররর্ হর  য্ো আপনোর সু্কল এজনয স্থোপন করররছ।  

 
Hwb এর অনলোইন সুরকের্ রোখোর বসকিন (Keeping safe online section on Hwb)কোজ এ ং 

সোমোজীকীকররনর  যোপোরর গুরুত্বপুনত র্েয প্রেোন করর, য্োর অন্তভুত ক্ত য্কে আপনোর কিশু সরোসকর কেম  োছোই করর র্র  বয্ 

কজকনস ক র চনো করর ন।   

 
কনরমোক্ত র্েয আপনোরক উপোে ব র কররর্ সোহোয্য করর  য্ো আপনোর কিশুর পড়োশুনো সচল রোখরর্ আপনোর পকর োররর জনয 

কোরজ কের ।  

 
 

ওদেিশ বযবিাদরর জন্য পশশুদেরদক েিােতা  
য্কে আপনোর কিশু ওরেলি-কমকেেোম সু্করল য্োে অে ো ইংকলি  ো কেভোকষক সু্করল ওরেলি কিখরছ, র্োরেররক সোহোরয্যর জনয 

সহোের্ো সহজলভয ররেরছ  োসোে ওরেলি ভোষো। (Welsh language at home) ওরেলি ভোষোর  োনোন 

শুদ্ধকরন এ ং  যোকরণ শুদ্ধকররন সোহোরয্যর জনয, ওরেলি ভোষোর সফটওেযোর (Welsh language software) 

কি বর্ সহজলভয করো হরেরছ।  যোঙ্গর ইউকনভোকসতটি এ ং ওরেলস সরকোররর অংিীেোকররত্বর জনয েনয োে। দুর র্ী পড়োশুনোর 

সহোের্ো (Distance learning resources) এক স্থোরন সকল  েরসর জনয সহজলভয। র্োছোড়ো আপনোর কিশুর 

সু্কলও সহোের্ো প্রেোন কররর্ সেম হর ।  

 
 

অপতপরক্ত ভাষা পিদেদব ইংপিশ বা ওদেিশ  
স রচরে গুরুত্বপুনত বয্ কজকনস আপকন আপনোর কিশুর জনয কররর্ পোরর ন র্ো হরে র্োরেররক কনরোপে এ ং সুখী রোখো। 

আপনোর পকর োররর মঙ্গল-সোেন স তেো স োর প্রেরম। আপনোর উপর প্রর্যোিো করো হেনো  োসোে সু্কল পুনিঃপ্রকর্ষ্ঠোর জনয অে ো 

কিশুরের কিেক হওেোর জনয, ককন্তু এখোরন অনয পন্থো ররেরছ য্োরর্ আপকন র্োরের পড়োিূনোে সহোের্ো কররর্ পোররন।  

 
িড়াশুন্াে েিােতার প্রথ্ম উিাে – আিন্ার সু্কদির োদথ্ কথ্া বিুন্   

 
য্কে আপনোর প্রশ্ন েোরক ককভোর  আপনোর কিশুরক পড়োশুনোে সহোের্ো করর ন এ যোপোরর র্র  আপকন অ িযই আপনোর কিশুর 

সু্করলর সোরে বয্োগোরয্োগ করুণ। র্োরো সহোের্ো কররর্ সেম অে ো র্োরো আপনোরক আপনোর এ ং আপনোর কিশুর চোকহেোর 

সোরে মোনোনসই উত্তম উপোরের পরোমিত কেরে সোহোয্য করর  য্োর অন্তভুত ক্ত ককভোর  র্োরের ইংকলি এ ং ওরেলি ভোষো কিেোে 

সহোের্ো করর ন।  

 
র্োছোড়ো আপনোর সু্কল অে ো স্থোনীে করৃ্ত পে পরোমিত কেরর্ সেম হর  য্কে আপনোর কিশুিঃ  

 

• পি সু্কদির খাবার গ্রহণ করর – এখনও সহোের্ো সহজলভয ররেরছ এই মুহুরর্ত  কি সু্করলর খো োর গ্রহরণর জনয 

(access free school meals at this time)। আপকন আপনোর সু্করলর সোরে কেো  লরর্ পোররন অে ো 

এখোরন আপনোর স্থোনীে করৃ্ত পরের (local authority here) য স্থোপনোর খুুঁজ কররর্ পোররন।  

 

• অন্িাইন্ কাযুক্রদম অংশগ্রিদণর জন্য ইদিক্ট্রপন্ক পিভাইদের বযবিার বা প্রদবদশ েমেযার েমু্মখীন্ – আপনোর 

কিশুর সু্কল  ো স্থোনীে করৃ্ত পরের সোরে বয্োগোরয্োগ করুণ। অকর্করক্ত সহোের্ো প্রেোন করো হরেরছ (Additional 

support has been provided) এই কষ্টকর মুহুরর্ত  পকর োররক সহোের্োর জনয।    

https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-information/parents-and-carers/
https://gov.wales/supporting-your-children-use-welsh-language-home
https://gov.wales/supporting-your-children-use-welsh-language-home
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cysgliad.com%2Fen%2F&data=02%7C01%7CLucy.Durston-Birt%40gov.wales%7C405577033ca44cdbfe7408d8072b5404%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637267229953068045&sdata=3tzvN3KMlGz9bFjD1GVsu63I0qpWdoatDGOBUDcBzmU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cysgliad.com%2Fen%2F&data=02%7C01%7CLucy.Durston-Birt%40gov.wales%7C405577033ca44cdbfe7408d8072b5404%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637267229953068045&sdata=3tzvN3KMlGz9bFjD1GVsu63I0qpWdoatDGOBUDcBzmU%3D&reserved=0
https://hwb.gov.wales/distance-learning/resources/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/resources/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/resources/
https://gov.wales/free-school-meals-frequently-asked-questions
https://gov.wales/free-school-meals-frequently-asked-questions
https://gov.wales/free-school-meals-frequently-asked-questions
https://gov.wales/find-out-about-free-school-meals-during-coronavirus-outbreak
https://gov.wales/find-out-about-free-school-meals-during-coronavirus-outbreak
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
https://gov.wales/extra-3-million-pounds-support-digitally-excluded-learners-wales
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িড়াশুন্াে েিােতার অন্যান্য িন্থা – সয পজপন্ে আিপন্ সচষ্টা করদত িাদরন্  

 
পড়োশুনোর অরনক উপোে ররেরছ, সকল পড়োশুনো বটকরনোলকজর সোরে সমৃ্পক্ত নে  ো কিেরকর েোরো বিখোরনো হেনো। কিশুরো 

কিেো গ্রহণ কররর্ পোরর বখলোেুলো, কেো র্ত ো এ ং কনেকমর্  য হোকরক কোজ করমতর মোেযরম বয্মন, রোন্নো,  োগোন পকরচয্তো, এ ং 

পকরেন্নর্োর মোেযরম। র্োছোড়ো র্োরো আররো ‘আনুষ্ঠোকনক’ পদ্ধকর্র মোেযরম কিখরর্ পোরর বয্মন, কোয্তিম সম্পোেন, হোর্  ো 

অনলোইরনর েোরো।  

 
আপনোর  োসোর ভোষোর মোেযরম কিেো গ্রহণ এ ং  োসোে কিেোর  যোপোরর আপনোর  োসোর ভোষোে কেো র্ত ো  লো কিশুরের জনয 

সোহোয্যকোরী হরর্ পোরর। আপকন বচষ্টো কররর্ পোররনিঃ  

 

• কক হরে নো হরে এ যোপোরর কেো র্ত ো  লো। আপনোর কিশুর দৃকষ্টরকোণ বেরক বয্রকোন কজকনস বেখুন, র্োরো হের্ পকরকস্থকর্ 

 ুঝরর্ সেম নে  ো কষ্টর োে কররছ। আিপোি বকন পকর কর্ত র্ হরেরছ এটো  ুঝরর্ কিশুরের সোহোরয্যর জনয কনরনোক্ত 

 ইসমুহ সহজলভয ররেরছিঃ- 

o COVIBOOK - supporting and reassuring children around the 
worldএটো ক কভন্ন ভোষোে সজজলভয বয্মন, Cymraeg, Español, English, Italiano, 

Português (Brasil এ ং Portugal) Français, Polskie,  עברית, 

Bahasa indonesia, Deutsch, Türkçe, Pусский,  عربى  ,مصري  عربي, 
ρουμανικός, Magyar, Ελληνικά, Dansk, Српски, Hrvatski, 

日本語, 中文, Nederlands,  فارسی,  

 
o My hero is you অরনক ভোষোে সহলভয।  

 

• আপনোর কিশুর  োসোর ভোষোে এ ং র্োরের সু্করলর ভোষোে আরলোচনো এ ং বখলোেুলোে উৎসোকহর্ করো।  

 

• আপনোর কিশুরক সু্করলর েোরো আপনোর  োসোর ভোষোে কনেতোকরর্ কোয্তিম  নতনো করোর  যোপোরর কজজ্ঞোসো করো – এটো হের্ 

র্োরেররক কোয্তিম  ুঝরর্ও সোহোয্য করর । এই কোজ করোর জনয আপনোর কিশুর  েস য্কে কম হে  ো আপকনও কোয্তিম 

নুঝরর্ কষ্টর োে কররছন, আপনোর কিশুর সু্করলর সোরে বয্োগোরয্োগ করুণ – র্োরো আররো সহোের্ো প্রেোরন সেম।  

 
আিন্ার পশশুর সু্কদির োদথ্ প্রথ্দম কথ্া বিুন্, তারা েিােতা প্রোদন্ েক্ষম।  

 
অপতপরক্ত েিােতা 

 
আপকন য্কে সমসযোর সমু্মখীন হন এ ং এই মুহুরর্ত  পকরকস্থকর্র সোরে মোকনরে বনেোর জনয অকর্করক্ত সহোের্োর প্ররেোজন হে, 

উক্ত স্থোন হইরর্ সহোের্োে প্রর ি করো য্োর িঃ  

 
Welsh Refugee Council (আশ্রে প্রোেী এ ং িরনোেীরের জনয সোহোয্য ও পরোমিত প্রেোন করর) 

 

Cardiff – 02920 489 800   Newport – 01633 266 420 
Swansea – 07918 403 666  Wrexham – 07977 234 198 
 
Ethnic Minorities and Youth Support Team Wales (জোকর্গর্ সংখযোলঘু র্রুণ  যকক্ত, পকর োর 

এ ং বলোকরের বক সোক তক সহোের্ো বস ো প্রেোন করর, িরনোেী এ ং আশ্রে-প্রোেীও অন্তভুত ক্ত।) 

 
The Traveller Movement (কজপকস, বরোমো ও ভ্রমণকোরী  যকক্ত এ ং পকর োররর জনয র্েয ও পরোমিত প্রেোন করর) 

 
 
 

https://www.mindheart.co/descargables
https://www.mindheart.co/descargables
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://wrc.wales/i-am-an-asylum-seeker-or-refugee/
http://eyst.org.uk/index.php
https://travellermovement.org.uk/covid-19

