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Friday 10th July 2020 

শুক্রবার 10জলুাই 2020 

বছরেে নিউজরেটাে এবং সু্কে পুিোয় খ াো - খেরেম্বে 2020 পনেকল্পিা 

প্রিয় প্রিতামাতা এবং তত্ত্বাবধায়ক, 

আপ্রম আশা কপ্রর আমাদের িপ্ররবাদরর সবাই প্রিরািদে আদেি, সুস্থ আদেি। 

েয়া কদর এই প্রিঠির দেদ্ যের জিে আমার ক্ষমা িার্ যিা গ্রহণ করুি প্রকন্তু আশা কপ্রর ২০২০ সাদলর সসদেম্বর মাদস 

আমাদের িপ্ররকল্পিা প্রক তা আিিাদক জািাদব। বেদরর সশষ প্রিঠি সলখার এটাই সবদিদয় আেশ য উিায় িয়   

COVID-19 প্রবদের জিে যা কদরদে তা সদত্ত্বও উেযািি করার অদিক প্রকেু আদে। আপ্রম সকল সসন্ট অোগদিস কমী, 

োত্র এবং িপ্ররবাদরর জিে গপ্রব যত সয কদিার িপ্ররশ্রম এবং ক্রমাগত িপ্ররবতযি এবং িোদলঞ্জ স র সমাকাদবলা করার 

জিে। আমরা এই বের আমাদের ৬ম বষ যদক সঠিকভাদব প্রবোয় জািাদত িাপ্ররপ্রি এবং এটা কমী এবং োত্রদের জিে খুবই 

কঠিি। প্রশক্ষার্ীরা অদিক মূলেবাি সশখার অপ্রভজ্ঞতা প্রমস কদরদে, এবং এটা সর্দক িুিরুদ্ধার করা কঠিি হদব। আমরা 

প্রমিঃ জিসিদক প্রবোয় বলপ্রে প্রযপ্রি কী সেজ ১ সক সমর্ যি কদরদেি। আমরা তার িতুি কম যজীবদির শুদভচ্ছা 

জািাই। যাইদহাক, আমরা প্রমস উডদক একঠট প্রবশাল অভের্ যিা জািাদত িাই, প্রযপ্রি সসদেম্বর মাদস আমাদের সাদর্ সযাগ 

সেদবি ঠটপ্রিং ইয়ার ৪ঠট, িতুি সযাগেতাসম্পন্ন এবং ধারণায় িপ্ররিূণ য  জিাব সশলবররুক এবং প্রমদসস সলইহ স্থায়ীভাদব 

আমাদের সাদর্ সযাগ সেদবি- আমরা তাদের কদিার িপ্ররশ্রম এবং তাদের সন্তািদের উির ইপ্রতবািক িভাব সেখদত 

ভালবাপ্রস। আমরা আমাদের সু্কল িোপ্ররদশর গভি যর সরভাদরন্ড ইউজজপ্রিয়াদক ও প্রবোয় জািাদবা, প্রযপ্রি অবসর 

প্রিদচ্ছি। আমরা তাদক ভপ্রবষেদতর জিে শুভকামিা জািাই এবং বেদরর ির বের ধদর তার সমর্ যদির জিে তাদক 

ধিেবাে জািাই। 

িীদি সসন্ট অোগদিস প্রডিাটযদমন্ট ফর এডুদকশি (প্রডএফই) প্রিদেযপ্রশকা অিুসরণ করদত সকমি লাগদব তার একঠট 

রূিদরখা সেওয়া হল। 

সু্কে উরবাধি 

সু্কল সখালা র্াকদব এবং সব বাচ্চারা উিপ্রস্থত র্াকদব বদল আশা করা হদচ্ছ। সু্কদল প্রফদর যাওয়া প্রশশুদের প্রশক্ষা এবং 

তাদের কলোদণর জিে এবং িপ্ররবাদরর জিে অতেন্ত গুরুত্বিূণ য। 

প্রশশুদের জিে কদরািাভাইরাস (COVID-19) সর্দক গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুুঁ প্রক বতযমাদি খুবই কম। 

একঠট শজিশালী ঝুুঁ প্রক মূলোয়ি করা হদয়দে - আমাদের গভপ্রি যং বপ্রডর অিুদমােদির ির এঠট আিিার জিে সু্কদলর 

ওদয়বসাইদট িাওয়া যাদব। 

নিয়ন্ত্রণ বযবস্থা: 

-          একঠট ঝুুঁ প্রক মূলোয়ি প্রিজিত করদত সয আমরা সব ঝুুঁ প্রক প্রবদবিিা কদরপ্রে এবং প্রশশু এবং কমীদের জিে 

সমািুিাপ্রতক িপ্রতরক্ষামূলক বেবস্থা গ্রহণ কদরপ্রে 
-          ট্রান্সপ্রমশদির ঝুুঁ প্রক কমাদত প্রিদি বপ্রণ যত প্রিয়ন্ত্রণ বেবস্থা বাস্তবায়দির অংশ প্রহদসদব সু্কদলর প্রেদি একজি োদত্রর 

সযাগাদযাদগর সংখো কমাদত 
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Year group Monday to Thursday Friday  Where 

Start 
time 

Finish 
time 

Start time Finish 
time 

Main gate– Clitheroe Rd 

Year 6  8:30 am  2.45 pm 8:30 am  2.00 pm Main gate– Clitheroe  

Year 5 8:30 am  2.45 pm 8:30 am  2.00 pm Main gate– Clitheroe  

Year 4  8:45 am   3.00 pm 8:45 am   2.15 pm Small gate– Clitheroe  

Year 3 8:45 am   3.00 pm 8:45 am   2.15 pm Main gate– Clitheroe  

Year 2  9:00 am  3.15pm 9:00 am  2.30 pm Small gate – Clitheroe Rd 

Year 1 9:00 am  3.15pm 9:00 am  2.30 pm Main gate– Clitheroe 

Reception 9.00 am 3.15pm 9.00 am 2.30pm Small gate – Clitheroe Rd 

Nursery This will be communicated separately with Nursery families 

-          ১ম সর্দক ৬ম বষ য িয যন্ত অপ্রভভাবক ও তত্ত্বাবধায়কদের সু্করেে খ োে মারে ঢুকরে খেওয়া হরব িা। েয়া কদর 

সু্কদলর সগদট তাদের প্রবোয় জািাি এবং বাপ্র়ির সময় তাদের সতালার জিে সগদট অদিক্ষা করুি 
-          আিিার যপ্রে প্ররদসিশি এবং/অর্বা িাস যাপ্ররদত একঠট সন্তাি র্াদক তাহদল সোট সগট প্রেদয় আপ্রল য ইয়াস য সখলার 

মাদি আসার জিে আলাো বেবস্থা আদে। 
-          আপনি অবশ্যই সময় মত সগদট জমাদয়ত কমাদত এবং েয়া কদর এদক অিদরর সর্দক একঠট 

প্রিরািে েরূত্ব বজায় রাখতে হদব 
-          আিিার যপ্রে প্রবপ্রভন্ন বেদরর েদল সন্তাি র্াদক , তাহদল েয়া কদর েকারে োরেে খেরে নেি এবং প্রবদকদল 

কপ্রিষ্ঠ সন্তাদির েময়প্রিদয় তাদের তুদল প্রিদত আসুি । উোহরণস্বরূি, আিিার যপ্রে ৬ম বষ য, বষ য ৩ এবং 

প্ররদসিশদি সন্তাি র্াদক তাহদল আিপ্রি তাদের সবাইদক সকাল সাদ়ি আটটায় সগদট সফদল সেদবি এবং বাপ্র়িদত 

রাত ৩.১৫ প্রমপ্রিদট (শুক্রবার েুিুর ২.৩০ প্রমপ্রিদট) তাদের তুদল প্রিদত আসদবি। 

উপনস্থনে 

এটা অতেন্ত গুরুত্বিূণ য সয প্রশশু এবং তরুণরা সু্কল এবং কদলদজ প্রফদর আদস - তাদের প্রশক্ষাগত অগ্রগপ্রতর জিে, তাদের 
কলোদণর জিে এবং তাদের বৃহত্তর উন্নয়দির জিে। 

-          িতুি প্রশক্ষাবদষ যর শুরু সর্দক সু্কদল হাজজরা বাধযোমূেক হদব 
-          বাধেতামূলক সু্কল বয়দসর প্রশশুদের প্রিতামাতা এবং যত্নকারীদের জিে, এর মাদি হদচ্ছ সয আিিার সন্তািদক 

প্রিয়প্রমত সু্কদল িািাদিার জিে একজি অপ্রভভাবক প্রহদসদব আিিার উির আইনি কেতবয িদযাজে হদব। 

স্বল্প সংখেক প্রশক্ষার্ী এখদিা জিস্বাদস্থের উিদেশ সমদি অংশ প্রিদত িারদব িা কারণ তারা স্ব-প্রবজচ্ছন্ন এবং তাদের লক্ষি 

বা ইপ্রতবািক িরীক্ষার ফলাফল আদে, অর্বা যাদের কদরািাভাইরাস আদে ( প্রসওপ্রভআইপ্রড-১৯)। যপ্রে আিিার সন্তাি 

এই কারদণ সু্কল বা কদলদজ সযদত অক্ষম হয়, তাহদল েয়া কদর যত তা়িাতাপ্র়ি সম্ভব সু্কদলর সাদর্ সযাগাদযাগ করুি। 

প্রশক্ষার্ীদের ঢাল করা - গুরুতর প্রিপ্রকৎসা উদেগ 

সকল িাপ্তবয়স্ক এবং প্রশশুদের জিে ঢাল উিদেশ ১ আগস্ট খেরক নবেনেসেওয়া হদব, যা কদরািাভাইরাদসর 

 ( প্রসওপ্রভআইপ্রড-১৯) কপ্রমউপ্রিঠট ট্রান্সপ্রমশদির হার ক্রমাগত হ্রাস সাদিদক্ষ। এর মাদি হদচ্ছ সয অল্প সংখেক োত্র যারা 

ঢাল করা সরাগীর তাপ্রলকায় র্াকদব োোও সু্করে নেরে খেরে পারে,যাদের িপ্ররবাদরর সেসেরা ঢাল করদে। 

আিিার সন্তাি সু্কদল প্রফদর আসার বোিাদর যপ্রে আিিার উদেগ র্াদক কারণ আিপ্রি ঝুুঁ প্রকর কারণ প্রিদয় প্রিপ্রন্তত, েয়া 

কদর আমাদের সাদর্ সযাগাদযাগ করুি যাদত আমরা আিিাদক সাহাযে করদত িাপ্রর। 
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ছুটটে নেি 

বরাবদরর মতই, অপ্রভভাবকদের উপ্রিত সু্কল েুঠটর মদধে তাদের েুঠটর িপ্ররকল্পিা করা এবং তাদের সন্তািদের সু্কল সর্দক 

সবর কদর সেওয়ার অিুমপ্রত িাওয়া সর্দক প্রবরত র্াকা। 

মোিদিোর প্রসঠট কাউজন্সদলর উিপ্রস্থপ্রত বলবৎ করার প্রবপ্রভন্ন আইপ্রি ক্ষমতা আদে যপ্রে সকাি প্রশশু বা তরুণ সকাি দবধ 

কারণ ো়িাই সু্কল প্রমস কদর। 

মধযাহ্নর াজ 

অন্তত ির্ম সময়াদের জিে, প্রবিামূদলে সু্কদলর খাবার এবং ইউপ্রিভাস যাল প্রি সু্কদলর খাবার ( প্ররদসিশি, ইয়ার ১ এবং ইয়ার 

২) এর জিে সযাগে সকল প্রশক্ষার্ীদক একঠট িোদকটজাত মধোহ্নদভাদজর বেবস্থা করা হদব। তারা তাদের সশ্রণীকদক্ষ 

এগুদলা খাদব। 

-     অিশি এক সপ্তাহ আদগ িািাদিা হদব এবং আিিার সন্তাি প্রক সখদত িায় তা আিিাদক অবশেই ঠটক ঠটক 

করদত হদব 
-     এই তর্ে অবশেই অপ্রফদস সফরত িািাদত হদব যাদত আমরা িপ্রত সপ্তাদহ সঠিক সংখেক খাবার সিদত িাপ্রর 
-     প্রকেু োত্র তাদের সশ্রণীকদক্ষ খাদব যাদত আমরা সু্কদলর িারিাদশ যতটা সম্ভব কম িলাদফরা করদত িাপ্রর 
-     অিে সব বাচ্চাদের িপ্রতপ্রেি একঠট িোদকটজাত মধোহ্নদভাজ আিদত হদব 

আপ্রম বুঝদত িারপ্রে আমাদের প্রকেু িপ্ররবাদরর জিে এটা আেশ য িপ্ররপ্রস্থপ্রত িয়, প্রকন্তু এই বেবস্থা স্থায়ী িয় এবং যতক্ষণ িা 

আমরা সেখদত িাজচ্ছ সয মধোহ্নদভাদজর সময় িপ্ররিালিা করা কতটা প্রিরািে। এই িপ্ররবতযদির সাদর্ সাদর্ আমরা 

আিিাদক জািাদবা। 

আমো নক ারব সু্কেরক েেটা েম্ভব নিোপে কেরে োহােয কেরে পানে 

আমরা আমাদের প্রিজস্ব স্বাস্থে এবং প্রিরািত্তা ঝুুঁ প্রক মূলোয়ি করব শরৎ কাদলর জিে তাদের িপ্ররকল্পিা এবং সকল 

োত্রদের িতোবতযদির অংশ প্রহদসদব। 

আপনি নিম্ননেন ে বাো এটট েমে তি কেরে েহায়ো কেরে পারেি:  

-        যপ্রে আিিার সন্তাি, অর্বা আিিার বাপ্র়ির কাদরা কাদে প্রসওপ্রভআইপ্রড-১৯ বা উিসগ য র্াদক, তাহদল তাদের 

সু্কদল িািাদিা উপ্রিত িয়। 
-        যপ্রে আিিার সন্তাদির উিসগ য সেখা সেয়, তাহদল আিিার উপ্রিত তাদের িরীক্ষার বেবস্থা করা এবং যত 

তা়িাতাপ্র়ি সম্ভব সু্কলদক ফলাফল জািাদিা উপ্রিত 
-        আিিার সন্তািদক ১৪ প্রেদির জিে প্রিদজদক আলাো করদত বলা হদত িাদর (তাদের স্থািীয় স্বাস্থে সুরক্ষা েদলর 

িরামদশ যর উির প্রভপ্রত্ত কদর) যপ্রে তারা এই ভাইরাদসর জিে ইপ্রতবািক িরীক্ষা করা বেজির সাদর্ মুদখামুপ্রখ 

সযাগাদযাগ কদর র্াদকি। 
-        প্রিজিত হদয় প্রিি সয সু্কল বা কদলদজর সবাই স্বাভাপ্রবদকর সিদয় সবপ্রশ সময় ধদর তাদের হাত িপ্ররষ্কার কদর, যার 

মদধে রদয়দে যখি তারা সু্কল বা কদলদজ আদস, যখি তারা প্রবরপ্রত সর্দক প্রফদর আদস, এবং খাওয়ার আদগ এবং 

িদর - এটা সাবাি এবং িলমাি িাপ্রি বা হোন্ড সোপ্রিটাইজার প্রেদয় করা সযদত িাদর 
-        আমরা অপ্রতপ্ররি হোন্ড সোপ্রিটাইজার সমপ্রশি প্রকদিপ্রে, সসই সাদর্ সাবাি, গ্লাভস এবং সতায়াদল   
-        যখিই প্রশশু এবং কম যিারীরা সু্কল সর্দক সবর হদব তখিই তারা তাদের হাত ধুদয় সফলদব অর্বা িপ্ররষ্কার করদব 
-        ভাল োস-িোদসর িপ্ররচ্ছন্নতা উন্নীত করা, 'এটা ধরুি, প্রবি করুি, হতো করুি' িদ্ধপ্রত িিার কদর 

mailto:admin@st-agnes.manchester.sch.uk


           St Agnes C.E. Primary School 
 

50 Hamilton Road, Manchester, M13 0PE 

Tel: 0161 224 6829     Fax: 0161 224 0795 

Email: admin@st-agnes.manchester.sch.uk 

Headteacher: Mr S Uddin                      www.st-agnes.manchester.sch.uk 

 

   LOVE TO LEARN • LEARN TO DO WELL • LIVE WELL TOGETHER 
 
 

-        বপ্রধ যত িপ্ররষ্কার, আমাদের প্রকেু প্রিিাদরর কাদজর সময় বাপ্র়িদয় অপ্রতপ্ররি িপ্ররষ্কার সহ 
-        সযাগাদযাগ হ্রাস এবং েরূত্ব বজায় রাখা, যতেরূ সম্ভব - সু্কদলর িারিাদশ আমাদের প্রিরািে মদি রাখদত এবং 

আমাদের েরূত্ব বজায় রাখদত সাহাযে করার জিে অপ্রতপ্ররি লক্ষণ আদে 
-        প্রশশুরা তাদের বেদরর গররুদির (তাদের বুেবুে) মদধে র্াকদব এবং অিোিে বেদরর গররুদির সাদর্ প্রমদশ র্াকদব 

িা 
-        এটা আমাদের সোট বাচ্চাদের সামাজজক েরূত্ব বজায় রাখা কঠিি হদব এবং আমরা সোট েল বা বুেবুদে কাজ 

করব সযদহতু েরূত্ব সম্ভব িয় 

পােযক্রম 

আমাদের োত্রোত্রীরা তালা বন্ধ করার সময় অদিক প্রকেু রপ্ত কদর সফলদব- প্রকেু প্রশশু খুব সবপ্রশ প্রেি সু্কদল প্রফদর আসদব 

িা- ১৮ মািয সর্দক। তাদের আবার সু্কদল অভেস্ত হদত সাহাযে করার জিে তাদের অদিক সমর্ যি িদয়াজি হদব। আমরা 

একটু প্রভন্ন িািেক্রদমর িপ্ররকল্পিা কদরপ্রে - যা পুিরুদ্ধারেে পােযক্রম িাদম িপ্ররপ্রিত - আমাদের োত্রোত্রীদের 

প্রিরািে, সুখী এবং সশখার জিে িস্তুত অিুভব করদত সাহাযে করার জিে। এঠট সেখদত সকমি সেখদত সেখদত 

ওদয়বসাইটঠট সেখুি - www.st-agnes.manchester.sch.uk 

আকষ যণীয় এবং মজার কায যকলাদির মাধেদম তাদের মািপ্রসক এবং মািপ্রসক শজি গদ়ি সতালার জিে অদিক কাজ হদব 

প্রকন্তু এটা প্রিজিত করা সয প্রশক্ষা আবার ট্রোদক প্রফদর এদসদে। প্রশক্ষার্ীদের জ্ঞাি এবং সবাঝাি়িার মদধে প্রক ফা ুঁক আদে 

তা খুুঁদজ সবর করদত এবং এই বেদরর িািেক্রদম িদবদশর জিে তাদের সমর্ যি করার জিে প্রশক্ষকরা সময় বেয় করদব। 

আপ্রম জাপ্রি আপ্রম সতামাদক অদিক তর্ে প্রেদয়প্রে। আিপ্রি সহাম লাপ্রি যং িোক সংগ্রহ করদত অসাধারণ হদয়দেি, আমাদের 

তর্ে এবং অিলাইি সশখার সাদর্ আিদডট রাখুি যাদত প্রশক্ষার্ীরা বেস্ত র্াদক। আমরা একসাদর্ এটা রপ্ত করদবা এবং 

যতটা সম্ভব মসণৃভাদব 'স্বাভাপ্রবক' প্রফদর আসার সিষ্টা করব, প্রকন্তু এটা সম্ভব হদব শুধুমাত্র আিিার সমর্ যি এবং 

সাহাদযে   

আমাদের কোদলন্ডাদর একটা িপ্ররবতযি এদসদে: সু্কল ঠট ৩ খেরেম্বে ২০২০ বৃহস্পনেবাে খ াো হদব, বুধবার 

২সসদেম্বর িয়, কারণ এঠট একঠট কমী িপ্রশক্ষদণর প্রেি হদব। 

েয়া কদর মদি রাখদবি সয আগেমাদস সরকাদরর আদরা প্রিদেযপ্রশকা এবং তর্ে র্াকদব। আপ্রম যত তা়িাতাপ্র়ি সম্ভব এই 

প্রবষয়ঠট অিুসরণ করদত িাপ্রর, তাই আগদে সিদরন্ট সমইল বাতযা, টুইটার বা সু্কদলর ওদয়বসাইদটর প্রেদক িজর রাখুি   

আশা কপ্রর শীঘ্রই েরজায় সেখা হদব   

ধিেবাে . 

জিাব উজিি 
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St Agnes Staffing List : September 2020 

Senior Leadership  

Headteacher 
 
Mr Uddin 

Deputy 
Headteacher 
 
Miss Lynton 

Assistant 
Headteacher 
 
Miss Buckley 

Assistant 
Headteacher 
 
Miss Oxley 

Assistant 
Headteacher 
Mrs 
McCutcheon 

SENCO 
Mrs Cronin 
Mrs Anderton 

Teachers Learning Support Staff 

 Circles Triangles  HLTA 
Mrs Woods 
 

Nursery  Mrs Smith MTW 
Mrs McCutcheon  
ThF 

Miss Hewat Mrs Jones 
Miss Collinge 

Reception  Miss Lord  Mrs Chowdhury Mrs Choudhury 
Miss Carroll 

Year 1  Mrs R Heap MT 
Mrs A Smith WThF  
 

Mrs B Milner-Davey Miss Ahmed 
Mrs Panteli 
Miss Ahmad 

HLTA 
Mr Duncan 

Year 2 Mrs  Haggart Miss Oxley 
Mrs Heap 

Mrs Hasan 
Mrs Leigh 

Year 3 Miss J Ryan Mr McDowell Miss Begum 
Mrs Blackett 
Mr Donaldson 

HLTA 
Miss Begum 

Year 4 Miss Wood Mrs Pandolfi MTW 
Miss Buckley ThF 

Miss Miah 
Miss Khatun 
Mr Shelbrooke  

Year 5 Miss Lea Mrs Mirza TWThF 
Mr Lammas M 

Mr Real 
Miss Gunning 

HLTA 
Mrs Weir 
 
 

Year 6 Mrs  Crowhurst 
Mr Lammas 

Miss  Brown  
Mr Lammas F 

 

Intervention staff:  
Star Group: Mrs Harriet; Life Skills group: Miss Gunning  

Administration & Ancillary Staff 

Business Manager (SLT):                                              Mrs Bukhari 
Finance Office:                                                               Mrs Uddin 
Attendance Officer/ Family Support Worker:              Miss Oven 
 
Admin/OfficeTeam:                                                        Mrs Coverley; Mrs Kaur 
Facilities Manager/Health and S                                   Mr Green 

Lunchtime Organisers:         Mrs  Bano, Mrs Hoque, Mrs Mohamed, Mrs Nadeem, Mrs Singh 
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