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પ્રિય માતાપ્રિતા / સભંાળ લેનારાઓ 

 

ખાસ કરીને એક િડકારજનક વર્ષ જેવ  ંરહ્  ંછે તેના અંતમા,ં અમે સપ્ટેમ્બર 2020 મા ંઅમારી સપંરૂ્ષ શાળા શરૂ કરવાની 
યોજનાઓની પ ષ્ટટ કરવા માટે તમને િત્ર લખી શકવા માટે ખ શી અન ભવ  ંછં. અમારી િાધાન્યતા તમારા બાળકોને ફરી 
શાળાએ િાછા આવવાન  ંસ્વાગત છે. અમારી શાળા બધા માટે શક્ય તેટલી સલામત છે તેની ખાતરી કરવા માટે જાહરે આરોગ્ય 

માગષદશષનને અન સરીને એક વ્યાિક અને સતં  લલત અભ્યાસક્રમ સાથે ઉચ્ચ ગ ર્વત્તાન  ંપ્રશક્ષર્. આ િત્રની સામગ્રી ખબૂ જ 

મહત્વપરૂ્ષ છે અને તમારે આ તમારા બાળકો સાથે વાચંવ  ંજોઈએ. 

 
 

િથમ, દરેક વર્ષ જૂથના પ્રવદ્યાથીઓ દરેક દદવસની અવપ્રધ માટે શાળાના પ્રનય ક્ત કે્ષત્રમા ં રહશેે; તેઓ ઇફેષ્ક્ટવ રીતે 

િરિોટાવાળા હોય છે, િાઠોમા ંઅન્ય વર્ષ જૂથોના પ્રવદ્યાથીઓ સાથે સિંકષ  ઘટાડ ેછે; જ્યારે શાળાની ફરતે અને પ્રવરામ અને 

બિોરના સમયે. બધા બાળકો વર્ષ 7, 8 અને in ના દરેક િાઠ માટે સમાન જૂથમા ંહશે અને િી.ઈ., કલા, સગંીત અને કોમ્પ્ય ટીંગ 

જેવા વ્યવહાર  પ્રવર્યો પ્રસવાય બીજા વગષખડંમા ંજ રહશેે. વર્ષ 10 અને 11 ના પ્રવદ્યાથીઓ તેમના સામાન્ય સમયિત્રકન  ંિાલન 

કરશે િરંત   તે જ પ્રનય ક્ત કે્ષત્રમા ંરહશેે. 

 

િોટોકોલ દદવસ દરપ્રમયાન સ્વચ્છતા અને સેપ્રનટેશન જાળવવા માટે રહશેે: પ્રવરામ અને બિોરના સમયે; શાળા દાખલ અને 

આસિાસ ફરતા જ્યારે; શૌચાલય સ પ્રવધાઓનો ઉિયોગ કરીને અને સ્કલૂ બસોમા ંમ સાફરી કરતી વખતે (જેઓ તે િદરવહનનો 
પ્રવકલ્િ િસદં કરે છે તેમના માટે.) સ્કલૂ બસ સપ્ટેમ્બરમા ંચાલશે. હાલમા ંઅમે પ્રવદ્યાથીઓને મ સાફરી શક્ય તેટલી સલામત 

શાળામા ંઅને શાળાએ િહોંચાડવા માટે મોપ્રવિંગ િીિલ સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ. જો તમે આ વરે્ સ્કલૂ બસને sedક્સેસ કરો 
છો તો તમને િાધાન્યતા આિવામા ંઆવશે. વધ  પ્રવગતો ટૂંક સમયમા ંિાલન કરશે. 

 
 

લબષ્લ્ડિંગમા ંકતારો ઘટાડવા અને સામાજજક સમય િર બહાર ઘરનો સમય વધારવા માટે શાળાની વ્યહૂરચનાને ટેકો આિવા 
માટે, બિોરના ભોજન સમયે પ્રવદ્યાથીઓ માટે ઉિલબ્ધ મેનનૂી િસદંગીમા ંનોંધિાત્ર ઘટાડો થશે. આ બિોરના ભોજનને 

આિવાની સેવા આિશે તે ખબૂ ઝડિી િદક્રયા છે. અમે પ્રવદ્યાથીઓને હવામાનની િરવાનગી આિે ત્યા ંજમવાની બહાર ‘લચં 

બેગ’ લઈ જવા િર્ કહીશ .ં કૃિા કરીને તમારા બાળકને બે્રક ટાઇમ માટે નાસ્તામા ંમોકલો, કારર્ કે જ્યા ંસ ધી દદનચયાષઓ 

સ્થાપ્રિત ન થાય ત્યા ંસ ધી કેષ્ન્ટન બે્રક સમયે ખ લ્લી રહશેે નહીં. જો તમે તમારા બાળકને ભરેલા લચં સાથે શાળામા ંમોકલવા 
માગંતા હો, તો અમે આને દહિંમત આિીશ .ં 
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અમે પ્રવલચત્ર રીતે શાળામા ંિાછા આવતા પ્રવદ્યાથીઓને આવકારીશ  ંજેથી દર વરે્ જૂથને નવા શાળાના દદવસમા ંસપંરૂ્ષ રીતે 

શામેલ કરી શકાય. 

 

 

તારીખ 
શાળામાાં આવતા વર્ષ જૂથો: 
દર વરે્ જૂથ સવારે 8.30 વાગ્યે સવારે  પ્રારાંભ માટે તૈયાર હોવ ાં જોઈએ 

 

બ ધવાર 2 સપ્ટેમ્બર 
 

 

ફક્ત 7 વર્ષ 
 

ગ ર વાર 3 જી સપ્ટેમ્બર 
 

 

વર્ષ 7 અન ેવર્ષ 11 

 

શ ક્રવાર 4 સપ્ટેમ્બર 
 

 

વર્ષ 7, વર્ષ 10 અન ેવર્ષ 11 

 

સોમવાર 7 સપ્ટેમ્બર 
 

 

વર્ષ 7, વર્ષ 9, વર્ષ 10 અન ેવર્ષ 11 

 

માંગળવાર 8 સપ્ટેમ્બર 

 

 

બધા વર્ષ જૂથો 
 

  
 

સપ્ટેમ્બરની તૈયારી માટે માતાપ્રિતાને િાયોલગક સલાહ: 

 જો શક્ય હોય અને તેમ કરવ  ંસલામત હોય, તો તમારા બાળકને ચાલવા અથવા શાળામા ંજવા માટે િોત્સાદહત કરો.  
 જો આ શક્ય ન હોય તો, િછી તમારા બાળકને સ્કલૂ આવે ત્યારે મ સાફરી માટે ચહરેો અને માસ્ક સગં્રહવા માટે 

પ્લાષ્સ્ટકની થેલી હોવી આવશ્યક છે. સ્કલૂ લબષ્લ્ડિંગમા ં ફેસ માસ્ક િહરેવાની જરૂર નથી, પ્રસવાય કે િબ્બ્લક હલે્થન  ં
માગષદશષન સપ્ટેમ્બર િહલેા ંબદલાઇ ન શકે, જો એમ હોય તો અમે સલાહ આિીશ .ં 

 કૃિા કરીને ખાતરી કરો કે તમાર ં  બાળક લબષ્લ્ડિંગના િવેશદ્વાર િર સવારે 8: 20 વાગ્યે શાળાએ આવે છે. હવામાન 

હંમેશા ંઅન માપ્રનત ન હોઈ શકે, તેથી તમારા બાળકને હંમેશા ંગરમ વોટરપ્રફૂ જેકેટ હોવ  ંખબૂ જ મહત્વપરૂ્ષ છે. 

 કૃિા કરીને સવારે 8.15 વાગ્યે તમારા બાળકને શાળાએ ન મકૂતા અમને ટેકો આિો; બાળકો સવારે 8.20 સ ધી 
લબષ્લ્ડિંગમા ંિવેશ કરી શકશે નહીં અને ત્યા ંનાસ્તાની ક્લબની સ પ્રવધા નહીં હોય. 

 લબષ્લ્ડિંગની અંદર અને બહારના વર્ષ જૂથ ‘બબલ’ ની અંદર રહવેાના અને પ્રનય ક્ત ઝોનમા ંરહવેાન  ંમહત્વ સમજાવો. 
 ખાસ કરીને ખરાબ હવામાન હોય ત્યા ંસ ધી પ્રવદ્યાથીઓને મકાનની અંદર લાવવામા ંઆવશે નહીં; તે મહત્વપરૂ્ષ છે કે 
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તમારા બાળકને હંમેશા ંતેમની સાથે હૂંફાળં, વોટરપ્રફૂ કોટ હોય છે. 

  

 પ્રવદ્યાથીઓને સારી કદની સ્કલૂ બેગની િર્ જરૂર િડશે કારર્ કે તમામ પ્રવદ્યાથી લકસષને લઘ તમ રીતે ચલાવવામા ં
આવ્યા છે અને તેઓ ઉિલબ્ધ રહશેે નહીં. 

 કૃિા કરીને ખાતરી કરો કે તમાર ં  બાળક તેમના આઈિેડથી સજ્જ છે જે સારા વકષ -ઇંગર ક્રમમા ંઅને દરરોજ આવશ્યક 

સ્સ્થર / ઉિકરર્ોનો સપંરૂ્ષ સેટ માટે ચાર્જ લેવો આવશ્યક છે. તમારા બાળક સાથે તેમના ઉિકરર્ો અન્ય લોકો સાથે 

શેર ન કરવાના મહત્વ િર ચચાષ કરો. 
  

 તેને િકડવાની ચચાષ કરો, તેને મારી નાખો, તેને નજીક કરો, અને તમારા બાળક સાથે હાથ ધોવાના તબક્કા માટેના છ 

િગલા.ં ચેિન  ંજોખમ ઘટાડવા માટે આ શે્રટઠ વ્યહૂરચના છે. 

 જો તમાર ં  બાળક અથવા તમારા ઘરના કોઈને કોપ્રવડ -19 ના લક્ષર્ો દશાષવતા હોય તો શાળાને તાત્કાલલક જાર્ કરો. 
“ઘરે રહો” માગષદશષનન  ંિાલન કરો અને િરીક્ષર્ની વ્યવસ્થા કરો. 
 

 જો તમારા બાળકની સ્વાસ્્યની કોઈ અંતગષત િદરસ્સ્થપ્રતઓ છે, તો ખાતરી કરો કે તમે તમારા ડ’sક્ટર સાથે તમારા 
બાળકના સ્કલૂ િાછા ફરવાની ચચાષ કરો છો અને શાળાને સલાહ આિે છે કે તમને લાગે છે કે અમને જાગતૃ રહવેાની 
જરૂર છે. વધ  સિોટષ  અને માગષદશષન અહીં મળી શકે છે.  

 કૃિા કરીને સપ્ટેમ્બરમા ંતમારા બાળકના શાળામા ંિાછા ફરવા અંગેના આ િત્રના અંતે અિડટે કરેલા હોમ સ્કલૂ 

એગ્રીમેન્ટ દ્વારા વાચંો. 
 

અમે એ િર્ સપંરૂ્ષ રીતે િદરલચત છીએ કે લોકડાઉન દરપ્રમયાન સ્ટ -ડને્્સના શીખવાના અન ભવોમા ંનોંધિાત્ર તફાવત હોઈ 

શકે છે, જેમા ં કેટલાક બાળકો જીવનની ક શળતા શીખવામા ં રોકાયેલા છે, અને અન્ય લોકો દરરોજ વધ  formalિચાદરક 

પ્રશક્ષર્મા ંશામેલ છે. કેટલાક બાળકોએ કોઈ િચાદરક પ્રશક્ષર્ જ નથી કય ું. આિરે્ શાળા, વાલીઓ, પ્રવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફ િર 

િાછા ફરવા િર ધ્યાન કેષ્ન્િત કરતા હોવાથી આિર્ા બધાની ચાવીરૂિ બાબત એ છે કે સલામત રહવે   ંઅને સપંરૂ્ષ પ ન reિાપ્પ્ત 

િર ધ્યાન કેષ્ન્િત કરવ .ં 
કામ કરવાની નવી રીતમા ંસકં્રમર્ના આ સમયને ધ્યાનમા ંરાખીને સબંધંો છે; અમને બધા વાત, સાભંળી અને અપ્રવવેક. મોટે 

ભાગે, બાળકો તેમની લાગર્ીઓ પ ખ્ત વયના લોકો કરતા અલગ રીતે સચંાલલત કરે છે, તેથી, આિરે્ બધાએ તેમને વાત 

કરતા રહવે  ,ં આરામ અને શાતં થવાનો િયત્ન કરવો જરૂરી છે, જ્યા ંયોગ્ય છે, તેમજ બાળકોએ અન ભવ કયો છે તે સ્વીકારવ  ં
ખબૂ જ વાસ્તપ્રવક અને િડકારજનક છે. શ  ંપ્લેકગેટને અજોડ બનાવે છે તે છે કે આિર્ી સફળતા ફક્ત આિર્ી શૈક્ષલર્ક પ્રસદ્ધિ જ 

નથી; પ્લેક્ગેટ એક સહાયક અને સભંાળ આિતો સમ દાય છે, જ્યા ંદરેક તમારા બાળકને ટેકો આિવા િપ્રતબિ છે. તમારા અને 

તમારા બાળક માટે સૌથી અગત્યની બાબત લચિંતા કરવાની નહીં િરંત   સ્ટાફ સાથે વાત કરવી છે જો તેમને કોઈ લચિંતા હોય તો. 
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હડેટીએચર તરીકે, હ ંદરેક પ્રવદ્યાથી માટે  ઉચ્ચ   અિેક્ષાઓ િર પ્રવશ્વાસ કર ં  છં અને ક્યારેય િર્ કાઈં િર્ ઓછં કરવા 
માટે સમાધાન નહીં કર ં . કૃિા કરીને ઉનાળાના પ્રવરામ દરપ્રમયાન તમારા બાળક સાથેના અમારા શાળાના આચાર પ્રવશે આદરને 

િબળ બનાવીને શાળાને ટેકો આિવા માટે સમથષન આિો, ખાસ કરીને હાજરી, પ્રશટટતા, સમાનતા અને વતષનના ંઉચ્ચ ધોરર્ોન  ં
મહત્વ. કૃિા કરીને નોંધો કે બધા પ્રવદ્યાથીઓએ શાળાના લોગો સાથે વાદળી ટ્રાઉઝર અથવા વાદળી સ્કટષ  સદહત નવા સ્કલૂનો 
ગર્વેશ િહરેીને શાળાએ હાજર રહવે   ંજોઈએ. આમા ંએકમાત્ર અિવાદ છે જ્યારે તમારા બાળકના સમયિત્રક િર િી.ઇ. હોય, 

ત્યારે પ્રવદ્યાથીઓએ િી.ઇ. કીટમા ંશાળાએ હાજર રહવે   ંજોઈએ અને િી.ઈ. બદલાતા ઓરડાઓમા ંનજીકનો સિંકષ  ટાળવા માટે, 

આખો દદવસ તેમની કીટમા ંરહશેે. 

 

હ ં આ તક આિવા માગં  છં, મારા પ્રવદ્યાથીઓને, માતાપ્રિતા અને સ્ટાફ કે જેઓ આ વરે્ શાળાને ટેકો આપ્યો છે અને તમામને 

આરામદાયક ઉનાળાના પ્રવરામની ઇચ્છા આિે તે માટે તમારો ખબૂ પ્રનટઠાપવૂષક આભાર. 

આિનો દદલથી 
 
 

 
Mark Cocker 
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 કોપ્રવડ -19 ગહૃ-શાળા કરાર 

 
 

પ્લેક્ગેટ હાઇ સ્કલૂમા ંઅમારા બાળકોન  ંમાનપ્રસક સ્વાસ્્ય, સ ખાકારી અને સલામતી આિર્ા માટે સવોચ્ચ મહત્વ ધરાવે છે. 

અમારા માટે શાળાને આિરે્ જેટલ  ંસલામત બનાવી શકીએ તેટલ  ંસલામત બનાવવા માટે જૂનના િારંભથી બાળકોએ આિર્ા 
ભર્તરના વાતાવરર્મા ંફેરફાર કરવો િડયો છે અને નવી દદનચયાષઓ અને િોટોકોલો રજૂ કયાષ છે. આ ફેરફારોનો અથષ એ છે કે 

બાળકો િાછા ફરશે ત્યારે શાળા માટે ખબૂ જ અલગ લાગશે. હંમેશની જેમ, અમે શક્ય તેટલ  ંસલામત વાતાવરર્ જાળવી 
રાખીએ ત્યા ંસ ધી, એક ખ શ અને સ્વાગત શાળા બનાવવા માટે તમામ િયાસ કરીશ .ં અમારી વચ્ચેનો નીચેનો કરાર આિર્ા 
બધા બાળકો, તેમના િદરવારો અને અમારા સમગ્ર શાળા સમ દાયન  ંરક્ષર્ કરવામા ંમદદ કરશે. 

 

અમે અમારા બાળકો, િદરવારો અને સ્ટાફ માટે મહત્તમ સલામતી આિી શકીએ છીએ તે માટે, િદરવારો અને શાળા નીચેના 
િોટોકોલો સાથે સમંત થઈને સાથે કામ કરવા સમંત થાય તે ખબૂ મહત્વન  ંછે. 

 
 

ક ટ ંબ તેમના બાળકને નીચેની બાબતોથી વાકેફ છે તેની ખાતરી / ખાતરી કરશે: 

  બાળકો શાળાએ િાછા ફરતા િહલેા તેમની સાથે શાળામા ંસામાજજક અંતરના મહત્વ પ્રવશે ચચાષ કરો.  
  સામાજજક સમયે બહાર રહવેાથી જોખમ ઓછં થાય છે. પ્રવદ્યાથીઓએ તેમની પવૂષ સધં્યાના દદવસ સાથે શાળામા ંએક 

ગરમ, વોટરપ્રફૂ કોટ લાવવો આવશ્યક છે, તેની સાથે સ્કલૂ બેગ, તેમના ઉિકરર્ોને વહન કરવા માટે પરૂતા મોટા. 
 
  

બાળકોને શક્ય તેટલ  ંશાળાના ગેટની નજીક છોડી દો. સ્કલૂના મેદાન િર ડ્રોિ /ફ / ઉિાડવાનો સમય ટાળવા.  
 ખાતરી કરો કે જો બાળકો કોઈ કોપ્રવડ -19 લક્ષર્ો દશાષવતા હોય તો તેઓ ઘરે જ રહ ેછે એટલે કે તાવ, ઉધરસ અથવા 

છાતીની તગંતા, માયાલ્જીઆ, થાક અને દડસપ્નોઆ (માગષદશષન જ ઓ) 

 

 પ્રવદ્યાથીઓ શાળામા ંઆગમન સમયે તેમના હાથ ધોઈ લે છે અને માતાપ્રિતા તેમના બાળકને હાથ ધોવાની તકનીકીઓ 

(હાથ ધોવાના ંછ િગલાઓ) સદક્રય રીતે શીખવે છે. માતાપ્રિતાએ અમને કોઈિર્ એલજી અથવા શરતો પ્રવશે જાર્ 

કરવી આવશ્યક છે જે પ્રનયપ્રમત રીતે હાથ ધોવા માટે સમસ્યા બનાવે છે 

 

 બાળકોને શ્વાસની સારી સ્વચ્છતા માટેની તકનીક ‘તેને િકડી, નાખંો, તેને મારી નાખો’ શીખવો. • ખાતરી કરો કે એક 

ક ટ ંબ તરીકે તમે સામાજજક અંતર અને તમારા કૌટ ં લબક એકમની બહારના લોકો સાથે જોડાર્ અંગેના તમામ સરકારી 
માગષદશષનન  ંિાલન કરો છો. 

 

 પ્રનધાષદરત ડ્રોિઓફ / સમય ફાળવવાનો સખતિરે્ િાલન કરો. 
 જો કોઈ બાળક તે દદવસે હાજર ન હોય તો દરરોજ સવારે 8:30 વાગ્યા સ ધીમા ંશાળાનો સિંકષ  કરો. 
 ખાતરી કરો કે બધી બ ક બેગ, સ્કલૂ બેગ, બાઇક, સ્કટૂસષ અને અન્ય તમામ સસંાધનો ઘરે જ છે. 
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 જે બાળકોએ લચં િેક કય ું છે તેઓ લચંબોક્સ લાવી શકે છે જે તેમની સ્કલૂ બેગમા ંસગં્રદહત થશે. 

 જ્યા ંશક્ય હોય અને તેમ કરવ  ંસલામત હોય, ત્યા ંભીડને ટાળવા માટે તમારા બાળકને શાળામા ંજવા / સાયકલ 

ચલાવવા માટે િોત્સાદહત કરો. શક્ય હોય ત્યા ંજાહરે િદરવહનને ટાળવાનો િયત્ન કરો 
 safer travel guidance for passengers 
 

 શાળા દ્વારા મ કવામા ંઆવેલા પ્રનયમોન  ંિાલન કરો કે ફક્ત એક પ ખ્ત વયના (જો જરૂરી હોય તો) ઉિસ્સ્થત રહી શકે છે 

અને છોડી શકે છે અને જો આ સમયે ભાઈ-બહનેો (શાળામા ંન આવતા) હાજર રહવેાની જરૂર હોય તો તેઓ પ ખ્ત વયે 

રહવેા જોઈએ, અને નહીં અન્ય સાથે ભળી. 
 ક્રોસ દૂર્ર્ને મયાષદદત કરવા માટે પ્રનયપ્રમતિરે્ શાળા અને બાળકોનો ગર્વેશ ધોવો.  
 બાળકો સ્કલેૂ આવે અને શાળામા ંઉિયોગ માટે સન ટોિી આિે તે િહલેા ંસનસ્ક્રીન લાગ  કરો.  
  બાળકોને દરરોજ િાર્ીની બોટલ અને તદં રસ્ત નાસ્તો પરૂો િાડવો જોઈએ. 

 તૈયાર હોવ  ંજોઈએ અને બાળકો બીમાર થવ  ંજોઈએ તે સમયે 30 પ્રમપ્રનટની અંદર શાળામાથંી બાળકોને એકપ્રત્રત કરવા 
માટે તૈયાર રહવે   ંજોઈએ. 

  અમને તાત્કાલલક કટોકટી સિંકષ  ટેલલફોન નબંર િદાન કરીને બધા સમયે સિંકષ  કરવા યોગ્ય બનો.  
  ‘ફરીથી ખોલવાની યોજના’ મા ંજર્ાવેલ તમામ માગષદશષનન  ંિાલન કરો. આ મ દ્દાઓની ચચાષ કરીને અને તેમના 

સામાન્ય શાળાના દદવસની બધી વાતોથી વાકેફ કરીને બાળકોને શાળાએ િાછા ફરવા માટે તૈયાર કરો. ખાસ કરીને, 

ત્યા ંદદવસનો મોટો ભાગ હોઈ શકે છે જ્યા ંબાળકો એક વગષખડંમા ંરહ ેછે, અને પ્રશક્ષકો તેમની િાસે જતા રહ ેછે. આ 

પ્રવસ્તારોને ઝોન કરવામા ંઆવશે અને તે ઝોનને સ િરવાઇઝ-સાયન િદાન કરવા માટે સ્ટાફની પ્રનય સ્ક્ત કરવામા ં
આવશે. પ્રશક્ષક િદરવતષન દરપ્રમયાન, પ્રવદ્યાથીઓએ તેમની પ્રનય ક્ત બેઠક િર હંમેશા ંરહવેાની અને તેમના પ્રશક્ષકના 
આગમનની શાપં્રતથી રાહ જોવાની અિેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. આ અિેક્ષાઓન  ંિાલન ન કરવ  ંએ શાળા વતષન નીપ્રતનો 
ભગં કરશે. 

 

 જ્યા ંમાતાપ્રિતા / સભંાળ રાખનાર સાથે રૂબરૂ બેઠક ગોઠવવા પ્રસવાય કોઈ પ્રવકલ્િ નથી, ફક્ત એક જ વ્યસ્ક્ત વત્તા 
દ ભાપ્રર્યા હાજર રહવે   ંજોઈએ. 

 • કોઈિર્ પ્રનકાલયોગ્ય ફેસકવદરિંગ્સ કે જે સ્ટાફ, બાળકો, ય વાન લોકો અથવા અન્ય શીખનારાઓ િહરેે છે તે ઇનફય ગ 

બેગમા ંમકૂવા જોઈએ. કોઈિર્ ઘરેલ  લબન-પ્રનકાલજોગ ચહરેો ingsાાાંકર્ કે જેનો સ્ટાફ અથવા બાળકો, ય વાનો 
અથવા અન્ય શીખનારાઓ તેમની ગોઠવર્ી િર આવે ત્યારે િહરેે છે અને તેને િહરેવા માટે પ્લાષ્સ્ટકની થેલીમા ંમકૂવો 
જોઇએ જે તેને ઘરે લઇ જઇ શકે. . તે િછી િહરેનારાએ તેમના હાથ સાફ કરવા જોઈએ. 

 

શાળા માટે લેવી િડશે: 

 બધા બાળકો માટે શક્ય તેટલ  ંસલામત અને સ રલક્ષત વાતાવરર્ િદાન કરો.  
 પ્રવદ્યાથીઓને વર્ષના જૂથ િરિોટા માટે સોંિો અને શાળામા ંઅન્ય િરિોટા સાથે સિંકષ  ઓછો કરો.  

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
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 શક્ય તેટલ  ંસામાજજક અંતર માગષદશષનન  ંિાલન કરો. 
 દદનચયાષઓ અને વ્યવસ્થામા ંફેરફાર સાથે પ્રવદ્યાથીઓને ભાવનાત્મક અને શારીદરક રીતે ટેકો આિો. 
 ખાતરી કરો કે સફાઇ અને સ્વચ્છતાના દદનચયાષ સખત રીતે કરવામા ંઆવે છે 

 ખાતરી કરો કે બધા સ્ટાફ શાળામા ંઅને બહાર બનેં સરકારી િપ્રતબધંો અને માગષદપ્રશિકામા ંકાયષ કરે છે. 

 માતાપ્રિતાને બાળકોને તેમના િરત ફરવા માટે તૈયાર કરવામા ંસહાય માટે સસંાધનો અને માદહતી િદાન કરો.  
  િશ િાલન સભંાળ અને પ્રવદ્યાથીઓ અને તેમના િદરવારો માટે માનપ્રસક સ્વાસ્્ય અને સ ખાકારીમા ંસહાયતા 
 .િદરવારો સાથે ન્યઝૂલેટસષ, િત્ર, ટેક્સ્ટ વગેરે દ્વારા અસરકારક રીતે વાતચીત કરો. 

 
સાથે મળીને અમે કરીશ :ં 
ખાતરી કરો કે આિણ  ંશાળાન  ંવાતાવરર્ બધા માટે શક્ય તેટલ  ંસલામત છે. 

 

 

 
 

 

(Headteacher) 
  


