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Dear Parents and Care Givers,
Novel Coronavirus 2019-COVID-19- আপেডট পরামশ �এবং आक��क পিরক�না

আিম সবার দৃ�� আকষণ� কের উভয় তথ� এবং সমেয়র সবেচেয় অিন��ত িকছ� আ�াস সরবরাহ
করেত আজই েযাগােযাগ করিছ। �ুত িবকাশকারী COVID-19 মহামারী�ট েবাধগম�ভােব, ব�াপক
ভয় এবং উে�েগর কারণ। আপনার অধ�� িহসােব আিম অেনকটাই এই েবােড� উেঠিছ এবং
অে�িলয়ান আ�জ�ািতক ইসলািমক কেলেজর স�দায়েক আ�� করেত চাই েয আমরা েকবল
আমােদর িশ�াথ� এবং আমােদর স�দােয়র সুর�া এবং কল�াণই সংর�ণ করেত নয়, তেব
আমােদর িন��ত করার জন� �িত�ট তাত্পযপূ
� ণ � পদে�প িন��। এক�ট খুব অিন��ত
ভিবষ�েতর জন� �ােন পিরক�না।
আিম িন��ত কের জানােত চা�� েয এআইআইিস-র েকািভড -১৯ এর েকানও িন��ত বা
সে�হজনক ঘটনা েনই। যাইেহাক, আমরা এ�টেক আটকােত বা এ জাতীয় ঘটনার জন�
পিরক�না �াপন না করা েথেক িবরত থাকব।
COVID-19 এর ল�ণ ও ল�ণ�িল কী কী?
•

�র

•

�� কািশ

•

গলা ব�থা

•

িনঃ�ােসর দুবলতা
�

যিদ আপিন এই ল�ণ�িলর েকানও অনুভব কের থােকন তেব দয়া কের ভােলা না হওয়া পয�
�
অনু�হ কের উ� অ�ািধকার িহসােব ডা�ােরর পরামশ িনন
�
এবং �-িব��� হন। �-িব���তার
অথ েকানও
�
েযাগােযাগ ছাড়াই আপনার বািড়েত রেয়েছন।

িশ�াথ�েদর জন� �া�� পরামশ �
অসু� েয েকানও ছা�- ছা�ী েক বািড়েত থাকার অনুেরাধ করা হে� । েয িশ�াথ� অসু�, েস �ুেল
উপি�ত হেল, তােক তাত্�িণকভােব বািড়েত পাঠােনা হেব। দয়া কের মেন রাখেবন ল�ণ�িল
COVID-19 এর মেতাই েহাক না েকন, েকােনা অসু� িশ�াথ� �ুেল আসেত পারেব না, �ুল এ
আসেল আপনার বা�ােক �ুল েথেক সং�হ করার জন� আপনােক েফান করা হেব এবং অিবলে�
তােদর সং�হ করেত আমােদর আপনার সহেযািগতা �েয়াজন।

আমােদর বা�ােদর �ুেল সুরি�ত রাখা
আজ সকােল আিম এক�ট িনেদ� শ জাির কেরিছ েয সম� অ�েয়াজনীয় এবং নন-েকার �ুল
কায�ম
�
বািতল বা �িগত করা উিচত। সামা�জক জনসমােবশ এবং বড় েকােনা জনসমােবেশ
সীমাব�

িবষেয় িবভাগীয় িনেদ� শনার অনুসরণ করা. এ�ট েকবল আমােদর বা�ােদর নয়,

আমােদর পিরবার ও বৃহ�র স�দায় র�া করেত সাহায� করেব।
এর অথ �হল ভিবষ�েত বা�ােদর �ুেল �প ক�ন িক� �ােসর িভতের �েবশ করা েথেক িবরত
থাকুন। নন-েকার ইেভ��িল বত�মােন বািতল করা হে�•

Harmony Day (বৃহ�িতবার ১৯ মাচ�) - িশ�াথ�েদর সাং�ৃিতক েপাশাক পিরধােনর জন�
বলা হে� এবং ে�িণকে�র ��য়াকলােপ অংশ েনেব িক� েকানও খাবার েশয়ার করা
হেব না

•

সম� ক�া�ােস সুইিমং অিনিদ� �কােল র জন� �িগত করা হে�

•

�স কাি� �িগত করা হেয়েছ

•

বািষক
� েকারআন �িতেযািগতা িপিছেয় েদওয়া হে�। এ�ট আমােদর ক�ােল�ােরর এক�ট
���পূণ ঘটনা
�
এবং এ�ট িনরাপদ হেল পুনরায় িনধারণ
� করা হেব

•

মূল িশ�াদান এবং েশখার সােথ স�িক�ত নয় অন�ান� -িনিদ� � ইেভ��িল বািতল বা �িগত
করা হেব।

সালাহ ও জুমার ব�ব�া
এই পরী�ামূলক সমেয়, আমােদর অবশ�ই এমন িস�া� িনেত হেব যা আমােদর সকেলর জন�
�া��কর । এই কারেণ, আিম সালাহ ও জুমাহ স�েক� আমােদর কেলজ ইমােমর পূণ সমথ
�
ন� িদেয়
এক�ট িনেদ� শ জাির কেরিছ

নামাজ
•

Prep – Grade 4 এ েকান মেনানীত সালাহ থাকেব না, তেব সম� ছা� ছা�ী তােদর
ে�িণকে� ব���গতভােব তােদর সালাহ �াথনা
� করেত �াগত জানােনা হে�

•

Grade 5 - Grade 12 তােদর িনজ� ে�িণকে� সালােহর �াথনা
� করেব, যা আমােদর ইমাম
এবং Year 12 leaders �ারা পিরচািলত হেব।

•
•

Carrara ক�া�াস এ Year 5-12, ছা� ছা�ীরা Hall-এ নামাজ আদায় করেব ।

সম� ছা�েক তােদর িনজ� নামােজর মাদুর বা েতায়ােল আনেত এবং �িতিদন
বািড়েত িনেয় েযেত বলা হে�।

জু�াহর নামাজ
িনয়িমত জুমাহর নামাজ বািতল হেয় েগেছ, এবং আমরা িনেদ�শ িদ�� েয েকানও িপতামাতা বা
পিরবার ��বার জুমার জন� আমােদর েকানও ক�া�ােস অংশ িনেত পারেবন না।
•

Prep - Year 4 মেনানীত জুমার নামাজ পড়েব না, তেব তােদর �াস�েম একাে� তােদর
সালাহ আদায় করেত �াগত জানােনা হেব

•

Grade 5 – Grade 12 �ধু ছা�রা জু�াহঃ নামাজ আদায় করেব �াস র�েমর বাইের
বারা�ােত

•

Grade 5 - Gtade 12 েছেলরা েকবলমা� িনেজর �াস�েমর বাইের অিবলে� বারা�ায় বা
বারা�ায় জুমার নামাজ পড়েব, ��বার েবলা ১২:৪৫ িমিনেট একজন ইমােমর েনতৃে�।
কারারার ক�া�াস হেল সংি�� জুমাহর নামাজ অনু��ত হেব �ধু মা� Grade 5-12
েছেলেদর জন�।

•

Grade5 - Grade12 েমেয়রা �াস �েম ব���গতভােব নামাজ আদায় করেব ।

িরেমাট লািনংেয়র
�
পিরক�না
এই অিন��ত সমেয়, আিম �ুল স�দায়েক আ�� করেত চাই েয আমরা �ুল বে�র ��িতর
জন� কেঠার পির�ম করিছ, এ�ট িক �েয়াজনীয় হওয়া উিচত। �ুেল ব� হেব যিদ •

িন��ত েকস, বা

•

�ুল এবং স�দােয়র মেধ� ঝুঁ িক সীমাব� করার এক�ট সতক�তা িহসােব।

এই পযােয়
� িবদ�ালয়�ট ব� করার েকানও পিরক�না বা িনেদ� শনা েনই, তেব এই পযােয়
� িবদ�ালয়�ট
ব� করার েকানও পিরক�না বা িনেদ� শনা েনই, তেব এই ঘটনা�ট ঘেট েগেল, আমােদর িক
করণীয়ইিতমেধ� আমােদর িশ�ক- িশি�কা

িরেমাট / ওয়াক�-েহাম-লািনং� প�াক�িল ��ত করেছন

o এই প�াক�িলেত �ক� িভি�ক েশখার উপকরণ থাকেব।
o েকানও নত� ন কাজ চালু করা হেব না

o আমােদর মূল�বান ইসলামী পাঠ��ম বজায় রাখা িন��ত করার জন�

ismalic

curriculum অ�ভ��
� করা হেব

•

Assessment িকছ�টা পিরবত�ন করা হেয়েছ যা বািড় েথেক কাজ করার �েয়াজেন েকানও
িশ�াথ� সুিবধাব��ত হেব না

•

Work- from- Home প�াক�িল এই স�ােহ হাড�-কিপ ফম�ােট
�
িশ�াথ�েদর িবতরণ করা
হেব। দয়া কের এ�টেক আপনার িশ�াথ�র ব�ােগ রাখুন, তােদর �েয়াজন হেল অ�াে�েসর
জন�।

িপতা-মাতার কাছ েথেক আমরা িক আশা কির
�থমত, এই পিরি�িতেত আমােদর উপর আ�া রাখার জন� অনুেরাধ রইেলা. আপনােদর ধয�� ও
সহমিমতা
� আমােদর কাম�. আমােদর ভিবৎষত কমকা�
�
িন�িলিখত
আপনার বা�া যিদ অসু� হয় তেব দয়া কের বািড়েত রাখুন
আপিন যিদ �মণ কেরন , দয়া কের বাধ�তামূলক িব���তা সময়কাল অবল�ন ক�ন আপনার
অবশ�ই ইেমইেলর মাধ�েম �ুল �শাসেকর সােথ সম� পিরক�নাযু� �মণ িনবি�ত করেত
হেব।
•

দয়া কের আপনার ক�া� িডেটলস আপেডট ক�ন (েমাবাইল েফান, ইেমল এবং ডাক
�ঠকানা)

পিরেশেষ, আমরা েকবল িশ�াথ�, িপতামাতা এবং কম� নই; আমরা এক�ট আইইিস পিরবার এই
পরী�ামূলক সমেয় । আিম আপনােক �া��েসবা অনুশীলনকারীেদর পরামশ � অনুসরণ করেত
এবং িনেজেদর েদখােশানা করার জন� অনুেরাধ করিছ। ি�তীয়ত, আিম এই খারাপ সময়�িলেত
আপনার সমথন� আশা করিছ ।
আিম �াথনা
� কির আমােদর এিগেয় যাওয়ার পথ�ট আেলািকত েহাক এবং িতিন আমােদর ��তা
ও ন�তার সােথ পিরচািলত ক�ন।
ইনশাআ�াহ
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