
 

 

স োমবোর 29সে নভেম্বর 2021 

প্রিয় প্রিতোমোতো এবং অপ্রেেোবক,  

 

প্রিন্সিিোভের আজভক আিনোভক িোঠোভনো প্রিঠঠর িোেোিোপ্রে, প্রেটোভরে সলো সটস্ট ফেোফভের প্ররভিোঠটটং  হ 

বতটমোন িপ্ররপ্রিপ্রত  ম্পপ্রকটত প্রকছু আিভেট তথ্য নীভি খুুঁজনু। 

 

মাস্ক 

 

স োমবোর ২৯সে নভেম্বর ২০২১ সথ্ভক  মস্ত ছোত্র এবং কমীভের অবেযই সু্কভের  মস্ত  োম্প্রেোপ্রয়ক এেোকোয় মোস্ক 

িরভত হভব যপ্রে তোরো ছোড় নো িোয়। প্রেক্ষোথ্ীরো সেণীকভক্ষ বো বোইভরর এেোকোয় িোইভে মোস্ক িরভত িোভর। অনুগ্রহ 

কভর প্রনন্সিত করুন সয আিনোর সছভে/সমভয় তোর প্রনভজর মোস্ক িভর সু্কভে আভ । 

 

লিটারেি ফ্লা ফ্টস্ট 

 

আজ আমরো  মস্ত ছোত্রভের বোপ্রড়ভত প্রনভয় যোওয়োর জনয প্রেটোভরে সলো সটভস্টর বোক্স প্রেভয়প্রছ। িপ্রত  প্তোভহ 

েুবোর িরীক্ষো প্রনভত হভব এবং  মস্ত ফেোফে -সনভেঠটে, িন্সজঠটে  বো অকোয টকর  রকোপ্রর ওভয়ব োইভট 

প্রনবন্ধন করভত হভব - https://www.gov.uk/report-covid19-result 

 

আপলি যলি লিশ্চিত িা হি তরে কীভারে লিটারেি ফ্লা ফ্টরস্টে লিভাইসগুলি েযেহাে কেরেি 

তাে সংযুক্ত লিঙ্কটট ফ্িখিু:https://www.youtube.com/watch?v=9ShFIzJtaT8 
 

যপ্রে আিনোর  ন্তোভনর িরীক্ষো িন্সজঠটে হয়, তোহভে অনুগ্রহ কভর এঠট  রকোপ্রর ওভয়ব োইভট প্রনবন্ধন করুন 

এবং তোরির সু্কভে জোপ্রনভয় প্রেন যত তোড়োতোপ্রড়  ম্ভব। িরীক্ষোর ফেোফে িন্সজঠটে  হভে আিনোর  ন্তোনভক 

সু্কভে িোঠোভবন নো। 

 

আপিাে সন্তাি যলি Covid19-এে জিয পশ্চজটটভ পেীক্ষাে ফিাফি পায়, তাহরি অিুগ্রহ করে 

লেস্তালেত সহ  info@mulberryutc.org  ইরমি করুি। এরত অেশ্যই আপিাে সন্তারিে িাম, টটউটে 

গ্ররুপ এেং পশ্চজটটভ পেীক্ষাে ফিাফরিে একটট অিুলিলপ ো শ্চিি-শ্ট অন্তভভ কু্ত থাকরত হরে যা 

আপিারক ইরমি ো পাঠ্য োতাুে মাধ্যরম পাঠ্ারিা হরয়লিি। 

 

কখি আইরসারিট কেরত হরে? 
 

 রো প্রর স ল্ফ-আইভ োভেট হভয় যোন এবং যত তোড়োতোপ্রড়  ম্ভব একঠট প্রিপ্র আর িরীক্ষো করুন যপ্রে আিনোর 

এই ৩ঠট উি ে ট থ্োভক: 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.youtube.com/watch?v=9ShFIzJtaT8
mailto:info@mulberryutc.org


 

 

• আিনোর উচ্চ তোিমোত্রো আভছ 

• একঠট নতুন ক্রমোেত কোপ্রে 

• ঘ্রোণ এবং স্বোভের অনুেূপ্রতর ক্ষপ্রত বো িপ্ররবতটন 

 

আিনোর  রো প্রর স ল্ফ-আইভ োভেট করো উপ্রিত যপ্রে: 

• আিপ্রন সকোপ্রেে ১৯-এর জনয িরীক্ষো কভরভছন এবং আিনোর ফেোফে িপ্র ঠটে এভ ভছ – এর মোভন 

আিনোর েোইরো  আভছ 

• আিপ্রন যোর  োভথ্ থ্োভকন তোর সকোপ্রেে ১৯ এর িরীক্ষো িপ্র ঠটে হভয়ভছ এবং আিপ্রন েুইঠট ঠটকো 

িোনপ্রন এবং আিনোর বয়  ১৮ এর সবপ্রে 

• িন্সজঠটে িরীক্ষোয় িোওয়ো কোভরো  োভথ্ সযোেোভযোভের ির আিনোভক স ল্ফ-আইভ োভেট হভত বেো 

হভয়ভছ 

 

আিপ্রন যপ্রে েুবোর ঠটকো সিভয় থ্োভকন প্রকন্তু আিপ্রন যোর  োভথ্ থ্োভকন প্রতপ্রন ওমপ্রনকরন সেপ্ররভয়ভের জনয 

িপ্র ঠটে ফেোফে িোই িরীক্ষো কভর, তোহভে আিনোর ঠটকো সেওয়োর ির ও আিনোভক ১০ প্রেভনর জনয স ল্ফ-

আইভ োভেেভন থ্োকভত হভব। যপ্রে এমন হয় তভব  রকোর আিনোভক প্রনভেটে সেভব। 
 

কখি আইরসারিট কেরত হরে িা? 

 

If  আিনোর  োভথ্ ব বো কোরী কোভরো যপ্রে সকোপ্রেে ১৯-এর উি ে ট থ্োভক বো সকোপ্রেে 19-এর জনয িন্সজঠটে 

িরীক্ষো কভর থ্োভক, তোহভে প্রনভির সযভকোভনো একঠট িভযোজয হভে আিনোর স ল্ফ-আইভ োভেট করোর 

িভয়োজন হভব নো: 
 

 আিপ্রন  ম্পূণ টরূভি ঠটকো সিভয়ভছন - এর মোভন হে সয আিনোর NHS দ্বোরো িেত্ত সকোপ্রেে ১৯ ঠটকোর 

িূড়োন্ত সেোজ সথ্ভক 14 প্রেন সকভট সেভছ 

 আিনোর  ন্তোভনর বয়  ১৮ বছর এবং ৬ মোভ র কম 

 আিপ্রন একঠট সকোপ্রেে ১৯ েযোকপ্র ন ট্রোয়োভে অংে প্রনভেন 

 আিপ্রন প্রিপ্রকৎ োেত কোরভণ ঠটকো প্রনভত িোরভবন নো 
 

সকোপ্রেে ১৯ আইভ োভেেন  ম্পপ্রকটত  মস্ত িপ্রবধোভনর জনয অনুগ্রহ কভর NHS ওভয়ব োইট সেখুন - 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-
isolate-and-what-to-do/ 

 
 

আিনোর প্রবশ্বস্ত, 
S Brian 

প্রম  এ  ব্রোয়োন 
 

প্র প্রনয়র েোই  প্রিন্সিিোে 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/


 

 

মোেবযোপ্রর ইউঠটপ্র  


