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আ স্স ালামািলকু ম ওয় া রাহমাত� �ািহ ওয় া বারাকাত� হ�
ি�য় অিভভাবক,
COVID-19- Student Free and Work From Home
আিম ধন�বাদ জানােত চাই আমার সকল অিভভাবকেদর, বা�ােদর বািড়েত রাখার জন�। এই উে�গ�ট
আপনার বা�ােদর , আমােদর িশ�কেদর এবং আমােদর অন�ান কম�েদর িনরাপদ রাখেত সাহায� করেছ।

িশ�াথ�েদর জন� েশষ িদন
এই অনুেরাধ�ট অনুসরণ কের এবং স�িত েঘািষত �র 2 িনেষধা�ার �ত�� �িত��য়া িহসােব, আিম
আমােদর �ুেল Microsoft Teams- এর মাধ�েম দূরবত� িশ�া ব�ব�া চালু করার ��িত িন��। দূরবত� িশ�া

চালু করার জন�, আিম ২০২০ সােলর ২৭ েশ মাচ� �ক্�বার সকল িশ�াথ�র জন� Term 1-এর েশষ

িদন েঘাষণা করিছ । �ুল েময়ােদর বািক ৫ িদন Student Free Day িদন িহসােব গণ� হেব েযখােন সকল
িশ�ক ও অন�ান কম�রা দূরবত� িশ�া পাঠ��ম ৈতিরর জন� ও উ�মােনর িশ�ার access পাবার কাজ
করেব, যােত আমােদর বা�ারা পড়া�না চািলেয় েযেত পাের, এ�ট িবদ�ালেয়ই েহাক বা বাসায় েথেক েহাক।
��-লাইেনর কম�েদর সমথন� করা
�
জিড়ত
আমােদর community েক সাহায� ও সমথন� করার জন�, আমােদর অিভভাবক যারা ���পূণ েপশায়

আেছন তােদর বা�ােদর Student Free Day �েলােত AIIC, supervision- এর ব�ব�া িনেব, �ধুমা�
�াথিমক িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন�। supervision- এর অফার করব, যােদর অিভভাবক �থম সািরর
কাজ করেছন (হাসপাতাল, ফামািস,
�
জ�রী ে�ে�)। আপনােক অবশ�ই অিফেস েফান করেত হেব এবং
এই supervision এর জন� pre-book করেত হেব ।
বািড় েথেক কাজ
এই মুহেূ ত� আমরা এক�ট অিন��ত সমেয় জীবনযাপন করিছ, এমন িকছ� আেছ যা আিম স�ূণ�েপ
�
িন��ত
েয আপনার স�ােনর সুর�া এবং সু�তার েচেয় ���পূণ � আর িকছ�ই েনই। দয়া কের িবদ�ালেয়র কাজ
করেত বা বািড় েথেক কাজ করার চাপ এবং উে�েগর কারণ হেত েদেবন না। আমার গত স�ােহ �াস�েম
কাটােনা সময়, আিম িশ�াথ�েদর বেল আসিছ েয তারা বািড় েথেক সবেচেয় ভাল কাজ করেত পাের েযমন:

•

বই পড়া (তােদর ভাইেবান বা pet- এর সােথ);

•

রা�াঘের সহায়তা করা (রা�া করা অন�তম best Math lessons);

•

বাগান করা এবং গাছ লাগােনা

এই খারাপ সমেয় আমােদর উত্সগ�কৃত িশ�ািবদেদর কাছ েথেক, আমােদর সু�র বা�ােদর কাছ
েথেক এবং আপনার কাছ েথেক আিম �িতিদন েয ি�িত�াপকতা এবং তাত্পয � েদখিছ তা েদেখ
অনু�ািণত হেয়িছ, অিভভাবক যারা আপনার সবেচেয় মূল�বান উপহার িদেয় আমােদর িব�াস
করেছন তার জন� আিম কৃত� ।
ইনশা�াহ, আমােদর �েচ�া আমােদর সকলেক িনরাপেদ রাখেব ।
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