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সুল গাইেড  
িফের যাওয়া

সুেল িফের যাওয়া  
কেরানাভাইরােসর কারেণ জীবন এখন সিত্ই অন্রকম। অেনক বাচা সুেল যাওয়া বন কের িদেয়িছল  
এবং সবাইেক বািড়েত ববিশ সময় কাটােত হেয়েছ।   

িকন্তু এখন ইংল্ােনর অিধকাংশ বাচারাই সুেল িফের এেসেছ। এটটর কারণ বাচারা সাধারণত 
কেরানাভাইরাস বথেক অসুস হেয় পেড় না।   

‘সুেল িফের যাওয়ার িবষয়টট ততামার তকমন লাগেছ?ʼ 

িকছু বাচা গীে্মের ছুটটর আেগই সুেল িফের িগেয়িছল, তাই তারা ইিতমেধ্ বজেন িগেয়েছ বয িকছু জজিনস 
একইরকম আেছ এবং িকছু জজিনস অন্রকম হেয়েছ।  

তুিম যিদ বািড়েত বথেক থােকা তাহেল তুিম উে্তেজজত ববাধ করেত পার তেব সুেল িফের যাওয়ার িবষেয় 
িকছুটা িচিনতও হেত পার।      

 

 

 

 
 

 

 
এই রকম ববাধ করাটা সাভািবক।   

যখন তুিম সুেল িফরেব তখন িকছু জজিনস একই রকম থাকেব এবং িকছু জজিনস আলাদা হেব।   

 
এই গাইেড আমরা:   

বতামােক িকছু িবষয় স্েন বলব বযগুিল সুেল অন্রকম হেব   

বতামােক বলব উিদগ্ন ববাধ করেল কী করেত হেব



সুেল যাওয়াটা িক িনরাপদ?     
বাচারা সাধারণত কেরানাভাইরাস বথেক অসুস হেয় পেড় না।   

এখােন কেরানাভাইরাস এখনও রেয়েছ, িকন্তু মানুষ-জন বািড়েত থাকার কারেণ এখন অেপকাকৃত কম 
সংখ্ক মানুষ অসুস হে্ছেন। সুতরাং, সরকার মেন করেছ বয বাচােদর সুেল িফের যাওয়াটা িনরাপদ।   

সুলেক যতটা সম্ভব িনরাপদ কের তুলেত  িকছু পিরবততৃন থাকেব।    

 
সুেল কী অন্যরকম হেব?      
পেত্কটট সুেল একই ব্াপার হেব না। বতামার সুল বতামােক বলেব বয বকানটট একই থাকেব এবং বকানটট 
আলাদা হেব। তারা বতামােক বসটট না বলেল, তােদরেক জজজাসা কেরা।   

 
সুেল আবার িফের যাওয়া  
তুিম সম্ভবত বনুেদর আবার বদখেত বপেয় খুব খুিশ িকন্তু তুিম সুেল  
িফের িগেয় বতামার মা / বাবা / ততাবধায়েকর অভাবও ববাধ করেত  
পার। এটা সাভািবক! 

সুেল অেনক জজিনস অন্রকম হেব, এবং িকছু বাচার পেক সুল  
বষ তৃ শুরু করা অসুিবধাজনক হেব। িকন্তু িনেজেক িকছুটা সময় দাও  
এবং শীঘ্রই তুিম ভাল ববাধ করেব। 

 
আমােক িক মাস পরেত হেব?   
কাসরুমগুিলেত বতামােক মাস পরেত হেব না। িকন্তু কখেনা কখেনা 
বতামার  িশককরা মাস পরেত পােরন।    

বসেকনাির সুেল কিরেডার এবং অন্ান্  সাধারণ সােনর মেতা িকছু  
সােন বতামােক মাস পরেত হেত পাের। এটট সবাইেক িনরাপেদ রাখার জন্। 

বতামার বয়স যিদ 11 অথবা তার ববিশ হয় তেব বতামার সুেলর আসা-যাওয়ার  
পেথ বতামােক মাস পরেত হেত পাের।  
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িকছু সুেল জজিনসগুিল কীভােব আলাদা হেব        
 

শুরু হওয়ার সময় িকছু বাচােদর বকেত সুল  
শুরু হওয়ার সময় আলাদা হেব। এটট মানুষেদর অন্  
মানুেষর বথেক যতটা সম্ভব দেূর থাকেত সহায়তা করেব। 

 

 

ততামার হাত তধায়া বতামােক ঘন ঘন হাত ধুেত হেব - যখন  
তুিম সুেল বপৗঁছােব, সামিয়ক িবরিত বথেক যখন তুিম িফরেব, 
কাসরুম বথেক যাওয়ার সময় এবং খাওয়ার আেগ ও পের। 

 
 
তুিম কার সােথ সময় কাটাও কেরানাভাইরাস িনয়ন্ত্রেণর  
একটট উপায় হল অেপকাকৃত কম মানুেষর সােথ বদখা-সাকাৎ  
করা। অেনক সুল বাচােদর গর্ুেপ বা ‘বাবলসʼ-এ রাখেব।  তুিম  
অন্ান্ গর্ুেপর/বাবলেসর িশকাথ্থীেদর সােথ সাকাৎ করেত  
পারেব না। একটট গর্ুপ/বাবলস বতামার কাস বা বতামার সুল  
বেষ তৃর গর্ুপ হেত পাের। সম্ভবত বতামার িবরিত এবং মধ্াহ্নেভাজন  
অন্ান্ গর্ুপ/বাবলস বথেক আলাদা সমেয় হেব। 

 
 

সুল হয়েতা অেপকাকৃত বড় বয়েসর বাচােদরেক তােদর  
গর্ুেপর অন্ান্ িশকাথ্থীেদর বথেক দরূত্ব বজায় রাখেত  
বলেত পাের। 

 
 
 

ততামার কাসরুেম িকছু কােস অেপকাকৃত কমসংখ্ক  
িশকাথ্থী থাকেব। কাসরুেম বতামােদর বডসগুিল িভন্ন জায়গায়  
থাকেত পাের। উদাহরণসরূপ, বডসগুিলর মেধ্ আরও  
ব্বধান থাকেব।  

এমন িকছু বগম, বখলনা এবং অন্ান্ জজিনস থাকেত পাের  
যা তুিম ব্বহার করেত পারেব না।    

 

 

 

সুেলর চারপােশ চলােফরা অেনক সুেল সুেলর  
চারপােশ চলােফরার জন্ একমুখী ব্বসা থাকেব।



সুেল যাতায়াত   
যিদ পার তেব অনুগহ কের সুেল বহঁেট বা বাইেক চের যাও।  

যিদ বতামার জন্ সুল বাস (েকবল সুেলর বাচােদর জন্ বাস) থােক,  
বতামার সুল বতামােক বতামার গর্ুপ বা বাবেলর িশকাথ্থীেদর সােথ  
যাতায়াত করেত বলেত পাের। বােস অন্ বাচােদর বথেক বতামােক  
দেূর থাকেত হেব না, িকন্তু এটট একটট ভাল উপায়। বােস ওঠার আেগ 
এবং পের বতামােক বতামার হাত হ্ান স্ািনটাইজার িদেয় পিরষার  
করেত হেব। 

যিদ বতামার বয়স 11 বছর বা তার ববিশ হয় এবং তুিম বতামার গর্ুপ /  
বাবেলর বাইেরর িশকাথ্থীেদর সােথ বদখা কর, তেব সুল বােস মাস পরা  
উপযুক্ত উপায়। যিদ তুিম বকানও পাবিলক বাস বা ব্রেেন যাতায়াত কেরা তেব  
বতামােক অন্ যাতীেদর বথেক 2 িমটার দরূত্ব বজায় রাখার বচষা করেত হেব  
এবং যিদ বতামার বয়স 11 বছর বা তার ববিশ হয় তেব বতামােক মাস পরেত হেব।    

 
তয কাজ ততামার বাদ পেড়েছ   
বািড়েত থাকাকালীন বয কাজ বাদ পেড়েছ (েযগুিল করা হয়িন) তা িনেয় অেনক বাচারা িচিনত। মেন রাখেব- 
বতামার অেনক বনুরাও সম্ভবত একইরকম ববাধ করেছ কারণ ববিশরভাগ বাচােকই ছয় মাস বািড়েত থাকেত 
হেয়েছ।  

বাচােদর বয কাজ বাদ পেড়েছ তােত তােদর সহায়তা করার জন্ সরকার সুলগুিলেক িকছু অথ তৃ িদেয়েছ। তুিম 
যিদ িচিনত হও তেব তুিম বতামার মা, বাবা বা ততাবধায়কেক বল বতামার সুলেক জজজাসা করেত বয কীভােব 
তারা সহায়তা করেত পাের।    

 
িচি্তিত তবাধ করেল তুিম যা করেত পােরা  
ততামার তকমন লাগেছ? 

তুিম কী িনেয় উে্তেজজত? সব িবষয়গুিল এখােন বলেখা: 

 

 

 

 

 
 

তুিম িকেসর িবষেয় িচিনত? সব িবষয়গুিল এখােন বলেখা:   
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তুিম বকানও পাপ্তবয়স ব্জক্তেক বতামার উ্তেরগুিল বদখােত পােরা (েযমন বতামার মা / বাবা / ততাবধায়ক) এবং 
তারঁা বতামার সােথ এটট িনেয় কথা বলেত পােরন। কখনও কখনও আমরা নতুন িকছু িনেয় উিদগ্ন হই কারণ এটট 
বকমন হেব তা আমরা জািন না। যখন আমরা বসটটর সমখুীন হই তখন বসটট আমােদর ভাবনার মত অতটা 
খারাপ হয় না। আর বসই সমস্ত উেদেগর বকানও মােনই থােক না!   

পস্তুত থাকাটা ভাল উপায়। বকান জজিনসগুিল আলাদা হেব বসই িবষেয় বতামার সুলেক জজজাসা কেরা। এই 
পিরবততৃনগুিলর িবষেয় তুিম ভাবনা-িচনা করেত পােরা এবং যখন তুিম সুেল িফের যােব তখন এই িবষয়গুিলর 
জন্ তুিম পস্তুত থাকেত পারেব।    

 
কার সােথ তুিম কথা বলেত পােরা   
বতামােদর যিদ সুল কাউেন্সলর থােকন তেব তারঁা বতামার কথা বশানার জন্ এবং বতামােক সহায়তা করার জন্ 
রেয়েছন।   

Childline বাচােদর অনলাইন এবং বটিলেফান সহায়তা পদান কের:  

www.childline.org.uk  

0800 1111  

  

সাস্যিবিধ সম্পেককে িকছু পরামশ কে     
আমােদর সবাইেক ঘন ঘন হাত ধুেত হেব।   

িনেচর িভিডওটটেত িকক কর। এটট বদখায় বয কীভােব তুিম বতামার হাত ভােলাভােব বধােব।  

   

 

 

 
 

 

 

 

আমরা যখন কািশ বা হািঁচ তখন আমরা অন্ মানুষেক অসুস করেত পাির।  

 
মেন রাখেব: 

 

  

  

  

   

টটসু্েত কািশ  
বা হািঁচ দাও

টটসু্টট িবেন  
বফেল দাও

ভােলাভােব  
হাত বধাও 

https://www.bbc.co.uk/newsround/51698180


এই গাইডটট এেদর দারা গৃহীত   

The Bell Foundation 
Red Cross Lane 
Cambridge 
CB2 0QU 
United Kingdom 

ইেমইল: info@bell-foundation.org.uk 
এখােন যান: www.bell-foundation.org.uk 
Twitter: @BellFoundation 
 

িনম্নিলিখত দারা প্রকািশত মূল গাইড তথেক   

Childrenʼs Commissioner for England  
Sanctuary Buildings  
20 Great Smith Street  
London SW1P 3BT   

বটিলেফান: 020 7783 8330  
ইেমইল: info.request@childrenscommissioner.gov.uk  
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