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િચલડ્નસ કમીશ્નર ફોર ઇંગલલેંડ દારા મૂળ માગ્ગદિશ્ગકાનું પ્રકાશન થયેલ છે 

જ ેિવદાથ્થીઓ અંગેજીને અિતિરક્ત ભાષા (EAL) તરીકે વાપર ેછે, તેવા અધયેતાઓ માટે બેલ ફાઉનડેશન દારા 
સવીકારલે છે 

શાળાએ પાછા જવા  
સંબંિધત માગ્ગદિશ્ગકા

શાળા એ પાછા જવાનંુ છે   
કોરોના વાયરસને કારણે અતયારનું જીવન ખરખેર અલગ છે. અનેક બાળકોએ શાળાએ જવાનું બંધ કરી દીધું અને 
બધાએ ઘર ેવધુ સમય પસાર કરવો પડયો છે.   

પણ હવે, ઈંગલલેંડમાં મોટાભાગનાં બાળકો ફરી શાળાએ જાય છે.  આની પાછળનું કારણ એ છે કે સામાનયતઃ 
બાળકો કોરોનાવાયરસથી બીમાર થતા નથી.   

‘ફરી શાળાએ જવા િવષે તમે કેવું અનુભવી રહા છો?ʼ 

ગીષમકાલીન રજાઓ પહેલા જ કેટલાક બાળકો પાછા શાળાએ જવા માંડયા હતા, તેથી તેઓ પહેલેથી જ જાણે છે 
કે કેટલીક બાબતો પહેલા જવેી જ હતી અને કેટલીક બાબતો બદલાઈ હતી.  

જો તમે ઘરમાં જ હતા, તો તમે કદાચ ઉતસાિહત હોવાની સાથે પાછા શાળાએ જવા િવષે તમે થોડા િચંતામાં પણ 
હશો.     

 

 

 

 
 

 

 
એવો અનુભવ થવો સામાનય છે.   

જાર ેતમે શાળાએ પાછા ફરશો, તયાર ેકેટલીક બાબતો પહેલા જવેી જ હશે અને કેટલીક બાબતો અલગ હશે.   

 
આ માગ્ગદિશ્ગકામાં અમે તમને જણાવીશંુ કે:   

શાળામાં કઈ બાબતો બદલાઈ તે જણાવવું   

તમારી િચંતાનું િનરાકરણ કેવી રીતે લાવવંુ તે જણાવવું



શું શાળાએ જવંુ સુરિ્ષિત છે?   
સામાનયતઃ બાળકો કોરોનાવાયરસથી બીમાર પડતા નથી.   

કોરોનાવાયરસ હજુ પણ છે, પણ લોકો ઘર ેરહે છે, તેથી ઓછા લોકો બીમાર પડે છે. તેથી સરકારનું માનવું છે  
કે બાળકો માટે શાળાએ પાછા ફરવંુ હવે સુરિ્ષિત બનયંુ છે.   

શાળાને વધુમાં વધુ સુરિ્ષિત કરવા માટે, કેટલાક પિરવત્ગનો કરવામાં આવશે.   

 
શાળાએ શું અલગ હશે?    
બધી જ શાળાઓ એકસરખી રીતે નહી ચાલે. તમારી શાળા તમને જણાવે કે કઈ બાબતો સમાન રહેશે અને કઈ 
બાબતો અલગ રહેશે. જો એ ન જણાવે, તો તેમને પૂછો.   

 
ફરી પાછા શાળાએ જવાનંુ છે  
કદાચ તમને તમારા િમતોને મળીને ઘણો આનંદ થશે, પણે એ પણ શક છે કે  
જાર ેતમે ફરી શાળાએ જાઓ, તયાર ેતમે તમારા માતા/િપતા/અિભભાવકો ને  
યાદ કરો. આ બરાબર છે! 

શાળામાં અનેક બાબતો અલગ હશે અને કેટલાક બાળકો માટે શાળાનું આરંિભક  
વષ્ગ મુશકેલ હશે. પરંતુ પોતાની જાતને થોડો સમય આપો અને શીઘ્ર જ તમે સારં  
અનુભવશો. 

 
શું માર ેમાસક પહેરવું પડશે?   
વગ્ગખંડમાં તમાર ેમાસક પહેરવંુ પડશે નહી.ં પણ કારકે તમારા િશ્ષિક માસક પહેરી શકે છે  

માિધમક શાળાઓમાં કેટલીક જગયાઓએ કોિરડોર અને અનય સાવ્ગજિનક જગયાઓમાં 
તમાર ેમાસક પહેરવાની જરૂર પડી શકે. આ બધાને સુરિ્ષિત રાખવા માટે છે. 

જો તમે 11 વષ્ગ કે તેથી મોટા હો, તો તમાર ેશાળાએ જતા-આવતા માગ્ગમાં માસક 
પહેરવંુ પડશે.   
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કેટલીક શાળાઓમાં કેવી રીતે અમુક બાબતો અલગ હશે    
 

આરંભ સમય કેટલાક બાળકો માટે શાળાનો આરંભ  
અલગ સમયે થશે. આનાંથી અનય લોકોથી યથાસંભવ  
દૂર રહેવામાં વયિક્તને સહયતા મળશે. 

 

 

તમારા હાથ ધોવા તમાર ેવાંરવાર તમારા હાથ ધોવાનાં રહેશે -  
જાર ેતમે શાળાએ પહોચંો, જાર ેતમે બેકમાંથી પાછા ફરો, 
જાર ેતમે વગ્ગખંડ બદલો અને ભોજન કરતાં પૂવ્ગ અને પછી. 

 

 
કોની સાથે તમાર ેસમય પસાર કરવો ઓછા લોકોને મળવંુ   
એ કોરોનાવાયરને િનયંિતત રાખવાનો એક માગ્ગ છે. કેટલીક  
શાળાઓ બાળકોને સમૂહોમાં અથવા ‘બબલસʼમાં મુકશે.  
તમે બીજા સમૂહનાં/બબલસનાં લોકોને મળી શકશો નહી.ં  
એ સમૂહ/બબલ તમારો વગ્ગ હોઈ શકે છે અથવા તમારા વષ્ગનો  
સમૂહ. અનય સમૂહો/બબલસથી જુદા સમયે તમારો િવરામ અને  
બપોરનું ભોજન હશે. 

 
 

મોટા બાળકોને તેમના સમૂહનાં બીજા લોકોથી દૂર રહેવા  
માટે પણ કહેવામાં આવી શકે.  

 

 
 
 

તમારા વગ્ગખંડમા ંકેટલાક ખંડોમાં ઓછા િવદાથ્થીઓ હશે.  
વગ્ગખંડમાં, તમારા ડેસક અલગ જગયાએ હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ  
તરીકે, બે ડેસક વચચે વધાર ેજગયા હશે. 

કેટલીક રમતો, રમકડાઓ, અનય વસતુઓ, નો ઉપયોગ કરી  
શકાશે નહી.ં  

 

 

 

શાળાની આસ-પાસ ફરવંુ કેટલીક શાળાઓ પાસે શાળાની  
આસ-પાસ ફરવા માટે એક-માગ્ગ પ્રણાલી જ હશે



શાળાએ જવા અને આવવા માટે  
જો તમે કરી શકો તો, કૃપયા ચાલીને કે સાઇકલ ચલાવીને શાળાએ જાઓ  

જો તમે શાળાની બસનો ઉપયોગ કરો (એક બસ જ ેમાત શાળાનાં  
બાળકો માટે જ હોય), તો તમારા સમૂહનાં અથવા બબલનાં લોકો સાથે  
યાતા કરવા માટે શાળા તમને સૂચના આપી શકે છે. તમાર ેબીજા બાળકોથી  
બસમાં દૂર રહેવાની આવશયકતા નથી, પણ એ એક સારો ઉપાય છે.  
બસમાં બેસતા પહેલા અને પછી તમાર ેતમારા હાથને હેનડ સેનેટાઇઝરથી  
સાફ કરવા પડશે. 

જો તમે 11 કે તેથી વધંુ વયનાં હો અને તમે તમારા સમૂહ/બબલની બહારનાં  
લોકોને મળો, તો શાળાની બસમાં માસક પહેરવંુ એક સારો ઉપાય હશે.  
જો તમે સાવ્ગજિનક બસ અથવા ટે્નનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમાર ેઅનય  
યાતીઓથી 2 િમટર દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને તમે 11 કે તેથી  
વધુ વષ્ગનાં છો, તો તમાર ેમાસક પહેરવંુ જોઈએ.   

 
એ કામો જ ેતમે ચૂકી ગયા છો   
જાર ેઘર ેહતા, તયાર ેઅમુક છૂટેલા (ન કરલેા) કાય્યો િવષે કેટલાક બાળકો ઘણાં િચંિતત છે. યાદ રાખો - તમારા કેટલાય 
િમતો આવંુ જ અનુભવે છે, કારણ કે છ મિહના માટે મોટાભાગનાં બાળકોએ ઘર ેજ રહેવંુ પડયંુ હતંુ.  

જ ેકાય્યો બાળકોથી છૂટી ગયેલ છે, તે કાય્યો માટે સહાયતા માટે સરકાર ેશાળાઓને અમુક ધનરાિશ આપી છે. જો  
તમે િચંિતત હો, તો તમારા માતા, િપતા અથવા અિભભાવકોને કહો કે શાળા કેવી રીતે સહાયતા કરી શકે, એ િવષે  
તેમને પૂછે.   

 
જો તમે િચંિતત હો, તો તમે શું કરી શકો  
તમે શું અનુભવો છો? 

તમે કઈ બાબતે ઉતસાિહત છો? બધંુ જ અહી ંલખો: 

 

 

 

 

 
 

તમે શેનાં િવષે િચંિતત છો? બધંુ જ અહી ંલખો:   
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તમે તમારા જવાબો કોઈ મોટાને (જમ કે તમારા માતા/િપતા/અિભભાવકો) બતાવી શકો છો અને તેઓ આ િવષે તમારી 
સાથે ચચા્ગ કરી શકે છે. આપણે અમુકવાર કઈંક નવા િવષે િચંતા કરીએ છીએ, કારણકે એ કેવંુ હશે એ આપણે જાણતા 
નથી. જાર ેએ સામે આવે છે, તયાર ેઆપણા િવચાર જટેલંુ એ ખરાબ હોતંુ નથી. અને એ બધી િચંતાઓ કશા માટે ન 
હતી!   

સજ્જ રહેવંુ એ ઉમદા ઉપાય છે. જ ેબાબતો અલગ હોય, તે િવષે તમને જણાવવા માટે તમારી શાળાને કહો. તમે આ 
પિરવત્ગનો િવષે િવચારી શકો છો અને જાર ેફરી તમે શાળાએ જાઓ, તયાર ેતમે એ માટે તૈયાર રહેશો. 

 
કોની સાથે વાત કરવી   
જો તમારી શાળામાં સલાહકાર હોય, તો એ તમારી વાત સાંભળી તમારી સહાયતા કરશે.   

બાળકોને ઓનલાઈન અને ટેિલફોિનક સહાયતા આપે છે:  

www.childline.org.uk  

0800 1111  

  

સવચછતા માટે કેટલાક ઉપાયો   
આપણે બધાએ વારંવાર હાથ ધોવાનાં રહેશે.   

નીચેનાં િવિડયો પર િ્લક કરો. એ બતાવશે કે સારી રીતે તમારા હાથ કેવી રીતે ધોવા.  

   

 

 

 
 

 

 

 

જાર ેઆપણે ખાંસી કે છીકં ખાઈએ છીએ, તયાર ેઆપણે બીજા લોકોને બીમાર પાડીએ છીએ.  

 

યાદ રાખો: 

 

  

  

  

   

ખાંસી કે છીકં માટે  
િટશયુ વાપરો

કચરાપેટીમાં  
િટશયુને ફલેંકો

સાવધાનીથી તમારા  
હાથ સાફ કરો

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


આ માગ્ગદિશ્ગકાને િનમ્ન દારા સવીકારાઈ છે   

ધ બેલ ફાઉનડેશન 
રડે કોસ લેન 
કેિ્બજ 
CB2 0QU 
યુનાઇટેડ િકંગડમ 

ઈમેલ: info@bell-foundation.org.uk 
િવિઝટ કરો: www.bell-foundation.org.uk 
Twitter: @BellFoundation 
 

મૂળ માગ્ગદિશ્ગકા િનમ્ન દારા પ્રકાિશત કયા્ગથી   

િચલડ્નસ કિમશનર ફોર ઇંગલલેંડ  
સેનચયુરી િબિલડંગસ્  
20 ગેટ િસમથ િસટ્ટ  
લંડન SW1P 3BT   

ટેલ: 020 7783 8330  
ઇમેલ: info.request@childrenscommissioner.gov.uk  
િવિઝટ કરો: www.childrenscommissioner.gov.uk  
Twitter: @ChildrensComm 

ધ બેલ ફાઉનડેશન  
િહલકોસ  
રડે કોસ લેન  
કેિ્બજ  
CB2 0QU 

www.bell-foundation.org.uk

પ્રિતકૃિત-અિધકાર  
બધા અિધકારો સુરિ્ષિત છે. પ્રિતકૃિત-અિધકાર ધારકની િલિખત અનુમિત િવના આ પ્રકાશનનો કોઈપણ ભાગ કોઈપણ પ્રકાર ે(ફોટોકોપી 
અથવા ઇલેકટ્ોિનક-રીતે કોઈપણ માધયમમાં આને સંગિહત કરવંુ અને સથાિયરીતે કે અસથાિયરીતે અથવા આ પ્રકાશનનો અનય ઉપયોગ 
કરવામાટે સંકેિતત કરવંુ) પુનઃ રિચત થઈ શકે નહી.ં આ પ્રકાશનનાં કોઈપણ ભાગની પુનઃ રચના કરવા માટે પ્રિતકૃિત-અિધકારનાં 
સવામીની િલિખત અનુમિત માટેનાં આવેદનોમાં પ્રકાશકને સંબોિધત કરવા જોઈએ.  
પ્રિતિકૃત-અિધકારી © ધ બેલ એજુકેશન ટ્સટ િલિમટેડ (ધ બેલ ફાઉનડેશ રૂપે પ્રચિલત)  
1048465 ગેરનેટી કમાંક દારા સીિમત ધ બેલ એજુકેનશ ટ્સટ િલિમટેડ એક સેવાભાવી સંસથા છે, જ ે5 એિપ્રલ 1972 નાં રોજ સથાિપત 
થઈ અને ચેિરિટ કિમશન કમાંક 311585 સાથે નોધંાયેલ એક ચેિરિટ છે. 


