માગ�દિશ�કા

પાનખર સત્રમાં અરલી યસ� પ્રોવાઈડરો, સ્કૂ લો
તેમજ કોલેજો િવશે માતાિપતાએ શું �ણવું
જ�રી છે
1 સપ્ટે મ્ બર 2020ના રોજ સુધારાયેલ
આ માગ�દિશ�કા એ માતાિપતા તેમજ કે રરો માટે છે, જેમનાં બાળકોઃ




નોંધાયેલ નસ�રીઓ અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોમાં હોય1
પ્રાઈમરી (પ્રાથિમક) અને સેકન્ડરી (માધ્યિમક) સ્કૂ લો 2
વધુ અભ્યાસની કોલેજો3

અમે નીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવા માટે આ માગ�દિશ�કામાં સુધારા કયા� છેઃ






સ્કૂ લ એડિમશનો િવશેની નવી માિહતી
નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લ અને કોલેજ જવા-આવવાની મુસાફરી કરવા િવશે સુધારાયેલી
માિહતી
એ�ુકેશન, હેલ્થ એન્ડ કે ર (EHSC) યોજનાઓ, સ્વાસ્થ્ય તેમજ ઓનલાઈન સુર�ા ઉપર
સુધારાયેલી માિહતી
મૂલ્યાંકનો અને પરી�ાઓ િવશે સુધારાયેલી માિહતી
ચહેરા પરનાં આવરણો િવશે સુધારાયેલી માિહતી

નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લ અને કોલેજમાં પાછાં ફરવું
1

નસર્ર� અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડર અથવા નસર્ર�ઓ અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો એટલે ક� ન�ધાયેલ

નસર્ર�ઓ, ન�ધાયેલ ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, પ્રી-સ્�ૂલો, પ્લે�પ
ુ ો તેમજ મેન્ટ�ઈન્ડ (સરકાર દ્વારા ભંડોળ
પ્રાપ્ત) નસર્ર� સ્�ૂલો.
2

પ્રાઈમર� (પ્રાથિમક) અને સેકન્ડર� (માધ્યિમક) સ્�ૂલોમાં ઈન્ડ�પેન્ડન્ટ (સ્વતંત્ર) સ્�ૂલો,

મેઈન્ટ�ઈન્ડ (સરકાર દ્વારા ભંડોળ પ્રાપ્ત) સ્�ૂલો, એક�ડ�મીઓ, ફ્ર� સ્�ૂલો, ઈન્ફન્ટ (સ્�ૂલે જવાની
�મર કરતાં નાનાં બાળકો માટ�ની) સ્�ૂલો, �ુ િનયર સ્�ૂલો તેમજ િમડલ સ્�ૂલોનો સમાવેશ થાય
છે .
3

કોલેજો એટલે ક� િસક્સ્થ ફોમર્ કોલેજ, સામાન્ય આગળ િશક્ષણની કોલેજો, સ્વતંત્ર તાલીમ

આપનારાંઓ, િનિ�ત સંસ્થાનો, એડલ્ડ કમ્� ૂિનટ� લિન�ગ પ્રોવાઈડરો (�ુખ્ત વયનાં લોકો માટ�
સામા�જક િશક્ષણ � ૂ�ું પાડનારાં) તેમજ 16 વષર્થી વ�ુ �મરનાં માટ�નાં ખાસ સંસ્થાનો.

તમામ વષ�નાં જૂ થોમાં આવતાં તમામ બાળકો અને યુવાન લોકો પાનખર સત્રની શ�આતથી સ્કૂ લ
અને કોલેજમાં પૂરા સમય માટે પાછાં ફરશે.
નસ�રીઓમાં અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો પાસે જતાં બાળકો 1 જૂ નથી પાછાં જઈ શ�ાં હતાં. 20
જુ લાઈથી, નસ�રીઓ તેમના સામાન્ય જૂ થ સંખ્ યાનાં બાળકો ફરીથી રાખી શકી હતી.
માચ� મિહનામાં સ્કૂ લો અને કોલેજો મોટાભાગનાં િવ�ાથ�ઓ માટે બંધ કરવામાં આવ્યા બાદથી ત્યાં
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નો પ્રભાવ ઓછો થઈ ગયો છે. NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટ� ે સ પ�િત શ� થઈ
ગઈ છે અને સારી રીતે ચાલી રહી છે અને વધારે સુરિ�ત વાતાવરણો ઊભાં કરવા માટે અમલમાં
મૂકવાં જ�રી પગલાં િવશે હવે અમે વધારે સમ�એ છીએ.
વૈ�ાિનક પુરાવા બતાવે છે કે કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)થી બાળકો ગંભીરપણે બીમાર પડવાનું
જોખમ પુખ્ ત વયનાં લોકોની સરખામણીમાં ઘણું ઓછું છે. બાળકો પુખ્ ત વયનાં લોકો કરતાં વધારે
પ્રમાણમાં આ રોગ એકબી�માં ફે લાવે છે એવા કોઈ પુરાવા નથી. પરં તુ, કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ19) �ાં સુધી સમાજમાં રહેશે ત્યાં સુધી જોખમો તો રહેશે જ.
જોખમો સામે પહોંચી વળવા માટે , નવા સત્રમાં બાબતો થોડી જુ દી હશે. અમે નસ�રીઓ,
ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો તેમજ કોલેજોને જોખમો ઓછા કરવામાં મદદ માટે અનેક પ્રકારનાં
સુર�ા�ક પગલાં અમલમાં મૂકવા માટે ક�ું છે.
તમારા બાળકની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ અથવા કોલેજ ે શું ફે રફારો કયા� છે તે િવશે તેઓ
તમને વધારે માિહતી આપી શકશે.

હાજરી
નસ�રી અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોને ત્યાં હાજરી
તમા�ં બાળક નસ�રીમાં કે ચાઈલ્ડમાઈન્ડરને ત્યાં, બી� કોઈ અરલી યસ� પ્રોવાઈડરને ત્યાં �ય કે
નિહ તેનો િનણ�ય તમારો છે, પરં તુ તમારા બાળકને આપવામાં આવેલી જગ્યા સ્વીકારવાનું અમે
તમને જ�રથી પ્રોત્સાહન આપીશુ.ં નાનાં બાળકો જેમ તેમની સામાિજક આવડતો િવકસાવે તેમ
તેમને બાળસંભાળનાં સ્થાનમાં જવાથી એક પ્રકારનો િનયતક્રમ મળી રહે છે.
તમે બાળસંભાળ માટે ની પસંદગીઓ વેબસાઈટ પર જઈને તમા�ં બાળક કોઈ પ્રકારની મફત
બાળસંભાળની હકપાત્રતાઓ મેળવવા લાયક બને છે કે નિહ તે તપાસી શકો છો. આ 2 વષ�નાં
બાળકના માતાિપતાઓ માટે એકં દરે વાિષ�ક £2,500 અને 3 અને 4 વષ�નાં બાળકોનાં
માતાિપતાઓ વાિષ�ક £5,000 સુધીની રકમ છે.

સ્કૂ લ અને કોલેજમાં હાજરી
બાળકો અને યુવાન લોકો તેમની શૈ�િણક પ્રગિત, તેમની સુખાકારી અને તેમના િવસ્તૃત િવકાસ
માટે સ્કૂ લ અને કોલેજમાં પાછાં ફરે તે અત્યંત અગત્યનું છે. નવા શૈ�િણક વષ�ની શ�આતથી
સ્કૂ લમાં હાજરી ફરિજયાત છે. એટલે કે માતા કે િપતા તરીકે તમારા બાળકને (જો તેઓ ફરિજયાત
સ્કૂ લે જવાની ઉંમરનાં હોય તો) િનયિમતપણે સ્કૂ લે મોકલવાની તમારી કાનૂની ફરજ બને છે.

16 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં માટે ના િશ�ણને લગતી કોઈ કાનૂની ફરજ બનતી નથી પરં તુ જો યુવાન
વ્યિ� હાજરી નિહ આપે, તો તેમણે કોસ� છોડી દીધો હોવાનું તેમની કોલેજ કદાચ માની લેશે.
કોઈ માન્ય કારણ વગર બાળક અથવા યુવાન વ્યિ� સ્કૂ લમાં હાજરી ન આપે, તો લોકલ ઓથોિરટી
અને સ્કૂ લો પાસે હાજરી અપાવવાની અમલબ�વણી કરવા માટે ની અનેક પ્રકારની કાનૂની સ�ાઓ
છે.
જો બાળકો અને યુવાન લોકોને લૉકડાઉન ખૂબ વધારે પડતું મુશ્કે લ લાગ્યું હોય, તો તેમની સ્કૂ લ કે
કોલેજ શ�આતમાં તબ�ાવાર પાછા ફરવાની ગોઠવણ સૂચવી શકે . આ તો જ કરવામાં આવશે, જો
તે તમારા બાળકની જ�રતો મુજબ યોગ્ય હશે અને તમારી સાથે પહેલેથી ન�ી કરવામાં આવ્યું
હશે. તમારા બાળકને શ� હશે એટલે તરત જ પૂરા સમયની હાજરી આપવા માટે સહાયતા
કરવામાં આવશે.
જો તમે તમા�ં બાળક સ્કૂ લ અથવા કોલેજમાં પાછું �ય તે િવશે િચંિતત હો, કારણ કે તેમના પર
બી�ં કોઈ જોખમો રહેલાં હોવાનું તમા�ં માનવું હોય, તો તે િવશે તમારે તમારી સ્કૂ લ કે કોલેજ સાથે
ચચા� કરવી જોઈએ. જોખમો ઘટાડવા માટે તેઓ કે વી રીતે બાબતો બદલી ર�ાં છે તે તેઓ તમને
સમ�વી શકવાં જોઈએ. આ વાતચીતમાં તમારી સહાયતા માટે કે ટલાંક સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે, જેમ
કે અમુક સમયની ગેરહાજરી પછી સ્કૂ લમાં પાછાં ફરવું પરની આ પિત્રકા.

સેલ્ફ-આઈસોલેશન અને િશિલ્ડં ગ
અમુક નાની સંખ્ યામાં બાળકો અને યુવાન લોકો �હેર આરોગ્ય િવભાગની સલાહ અનુસાર હાજરી
ન આપી શકે , એવું બને, કારણ કે તેઓઃ




સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી ર�ાં હોય
િચ�ો ધરાવતાં હોય અથવા તેમના પોતાના ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પિરણામ આવ્યું હોય
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) થયો હોય તેવી કોઈ વ્યિ�ના ન�કના સંપક� માં હોય

જો તમા�ં બાળક આ કારણોસર સ્કૂ લ કે કોલેજમાં હાજરી ન આપી શકે , તો તમારી સ્કૂ લ કે કોલેજને
પૂછો કે ઘરે બેસીને િશ�ણ આપવા માટે તેઓ શું ટે કો આપી શકે તેમ છે.
તમામ પુખ્ ત વયનાં લોકો અને બાળકો માટે ની િશિલ્ડં ગની સલાહ 1 ઓગસ્ટથી થંભાવી દે વામાં
આવી હતી. આનો અથ� એ છે કે બાળકો અને યુવાન લોકો સ્કૂ લ કે કોલેજમાં પાછાં ફરી શકે છે, જો
તેઓઃ



િશલ્ડ કરી રહેલાં દદ�ઓની યાદી પર હોય
કુ ટું બના કોઈ સભ્ય િશલ્ડ કરી ર�ાં હોય

હાલની સલાહ માટે તબીબી કારણોસર જે લોકોને અત્યંત અરિ�ત ઓળખવામાં આવ્યાં હોય તેમનું
ર�ણ કરવા અને િશિલ્ડં ગ કરવા િવશેની માગ�દિશ�કા જુ ઓ.
િનષ્ણાત આરોગ્ય વ્યવસાિયકની સંભાળ હેઠળ રહેલાં બાળકો અને યુવાન લોકો સ્કૂ લ કે કોલેજમાં
પાછા ફરે તે પહેલાં તેમની સંભાળ િવશે તેમના આરોગ્ય વ્યવસાિયક સાથે ચચા� કરવાની જ�ર
પડશે. આ સામાન્ય રીતે તેમની આગામી આયોિજત તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટ વખતે હોવું જોઈએ.

જો બાળકો તબીબી અને/અથવા �હેર આરોગ્યની સલાહ અનુસરી ર�ાં હોવાને કારણે સ્કૂ લમાં
હાજરી નિહ આપી શકે , તો તમને તેની સ� કરવામાં આવશે નિહ.

ર�ઓમાં ફરવા જવું
હં મેશની જેમ જ, તમારે ર�ઓમાં ફરવા જવાનું આયોજન સ્કૂ લ અને કોલેજની ર�ઓના િદવસો
દરમ્યાન કરવું જોઈએ. સત્રના સમય દરમ્યાન તમારાં બાળકોને સ્કૂ લમાંથી ર� પર લઈ જવાની
પરવાનગી માગવાનું ટાળો.
એ ધ્યાનમાં રાખશો કે તમે િવદે શની મુસાફરી કરીને પાછાં આવો તે પછી તમારે અને તમારાં
બાળકોએ કદાચ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની જ�ર પડે.

નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજોને શ� તેટલાં
સલામત બનાવવામાં મદદ કરવી
દરેક નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ અથવા કોલેજ પાનખરના સત્ર માટે ના તેમના આયોજનના
ભાગ�પે આરોગ્ય અને સુર�ાનાં જોખમોને લગતી તેમની પોતાની આકારણી (િરસ્ક અસેસમેન્ટ)
કરશે.
આના ભાગ�પે, આરોગ્ય પરનાં જોખમો ઘટાડવા માટે આવશ્યક હોય તેવાં કે ટલાંક વલણો
અમલમાં મૂકવા માટે અમે નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો તેમજ કોલેજોને ક�ું છે.

નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજો લેશે તેવાં પગલાં
અમે નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજોને ક�ું છેઃ







વત�માન �હેર આરોગ્યની માગ�દિશ�કા અનુસાર, સ્કૂ લ કે કોલેજમાં કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ19)ના પુ�ી કરાયેલા કોઈ પણ કે સો અંગે સંભાળ લેવી - આનો અથ� એ થાય કે જો તમા�ં
બાળક, વાઈરસ તપાસનું પોઝીટીવ પિરણામ ધરાવતી કોઈ વ્યિ� સાથે િનકટના, �બ�
સંપક� માં આવ્યું હોય તો (તેમની સ્થાિનક આરોગ્ય સુર�ા ટુ કડી તરફથી આપવામાં
આવનારી સલાહના આધારે) તમારા બાળકને તેમની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ અથવા
કોલેજ 14િદવસ સુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું કહી શકે .
દરેક જણ તેમના હાથ સામાન્ય કરતાં વધારે વાર સાફ કરે તેની ખાતરી કરવી, તેઓ પહેલી
વાર સ્થળ પર આવે, બ્રેક પરથી પાછાં ફરે, અને ખાતાં પહેલાં અને ખાઈ લીધા પછી - આ
20 સેકંડ સુધી સાબુ તેમજ વહેતા પાણી વડે કરવું જોઈએ અથવા હેન્ડ સેનીટાઈઝર
વાપરીને કરવું જોઈએ.
�ાસોચ્છ્વાસની સારી આરોગ્ય સ્વચ્છતાની ખાતરી કરવા, 'પકડી લો, િબનમાં ફ� કી દો,
નાશ કરી નાંખો' વલણને પ્રોત્સાિહત કરે
સફાઈમાં વધારો કરવો, વારં વાર અડવામાં આવતી સપાટીઓ વધારે વાર સાફ કરવા સિહત

નસ�રીઓ અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો પણ તેમનાથી બનશે ત્યારે એકબી�ં સાથેનો સંપક� બને તેટલો
ઓછો રાખશે. આ માટે તેઓ જુ દી જુ દી ઉંમરનાં બાળકો માટે જુ દાં �મો વાપરે અને તે જૂ થોને જુ દાં
જુ દાં રાખે એવું બની શકે .

સ્કૂ લો અને કોલેજો સંપક� બને તેટલો ઓછો કરશે અને શ� તેટલા પ્રમાણમાં સામાિજક અંતર
�ળવવાનું પ્રોત્સાહન આપશે. આ સવ��મ કઈ રીતે કરી શકાય તે તેઓ પોતે ન�ી કરશે, કારણ કે
દરેક સ્કૂ લ કે કોલેજ માટે તે જુ દંુ જુ દંુ હશે. આ માટે બાળકો અને યુવાન લોકોનેઃ



િનિ�ત કરવામાં આવેલાં અલગ અલગ જૂ થોમાં (કે બબલોમાં) રહેવાનું કહેવામાં આવશે
બે વ્યિ�ની વચ્ચે અંતર �ળવવાનું કહેવામાં આવશે

અમે �ણીએ છીએ કે નાનાં બાળકો સામાિજક અંતર કદાચ ન �ળવી શકે . શ� છે કે નાનાં
બાળકો માટે જૂ થોને અલગ રાખવા પર અને થોડાં મોટાં બાળકો માટે , તેમની વચ્ચે અંતર રાખવા
પર ભાર મૂકવામાં આવશે.

તમે લઈ શકો તેવાં પગલાં
તમારા બાળકને તેમની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ કે કોલેજમાં મોકલશો નિહ, જોઃ



તેઓ કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નાં િચ�ો દશા�વતાં હોય
તેમના ઘરમાં કોઈ વ્યિ� તે િચ�ો દશા�વતી હોય

જો તમને અથવા તમારા બાળકને િચ�ો દે ખાવાનું શ� થાય તો તપાસની ગોઠવણ કરો. તમારી નસ�રી,

ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ કે કોલેજને પિરણામોની �ણ કરો.

જો તપાસનું પિરણામ પોઝીટીવ આવે, તો જે કુ ટુંબોમાં કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના સંભિવત
અથવા પુિ� કરાયેલ ચેપ હોય તેમના માટે ની માગ�દિશ�કા અનુસરો અને NHSની ટે સ્ટ એન્ડ ટ� ે સ
પ્રિક્રયા સાથે સંકળાવ.
અહીં આપવામાં આવેલી સલાહ તેમજ િવસ્તૃત �હેર જનતા માટે ની આરોગ્ય સલાહ અને
માગ�દશ�નનું પાલન કરીને તમે નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો તેમજ કોલેજોને આ પગલાંનો
અમલ કરવામાં મદદ કરો તે ખરેખર અગત્યનું છે.

ચહેરા પરનાં આવરણો
અ�તન પુરાવા અને સલાહ એવી છે કે �ાં સામાિજક અંતર સલામતીથી �ળવી શકાય તેમ ન
હોય અને તે િવસ્તારમાં જો વ્યાપક પ્રમાણમાં રોગચાળાનો ફે લાવો હોય, તો 12 વષ� અને તેથી વધારે
ઉંમરનાં બાળકોએ માસ્ક પહેરવો જોઈએ.
રાિ�� ય સ્તરે, નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજોમાં સામાન્ય રીતે ચહેરા પરનાં આવરણો
પહેરવાનું જ�રી હોવાની અમે ભલામણ કરતાં નથી. આનું કારણ એ છે કે , નસ�રીઓ,
ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજો જે અિભગમો અમલમાં મૂકી ર�ાં છે તેનાથી આરોગ્ય પરનાં
જોખમો પહેલેથી જ ઓછાં થઈ ગયાં છે.
રાિ�� ય રીતે, સેકન્ડરી સ્કૂ લો (અથવા �ાં યર 7 કે તેથી મોટી ઉંમરનાં િવ�ાથ�ઓ હોય તે સ્કૂ લોમાં)
અને કોલેજોમાં, વગ�ની બહારના િવસ્તારોમાં (જેમ કે કોિરડોરમાં) સામાિજક અંતર �ળવવાનું
મુશ્કે લ બનતું હોય ત્યાં જો તેમને લાગે કે તેમની સ્કૂ લ કે કોલેજ માટે યોગ્ય છે તો િવ�ાથ�ઓ,

કમ�ચારીઓ તેમજ અન્ય મુલાકાતીઓને ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાનું કહેવાની તેમને પસંદગી
રહેશ.ે
જો તમે રાિ�� ય હસ્ત�ેપના િવસ્તારમાં હો, તો સેકન્ડરી સ્કૂ લો અને કોલેજોમાં સાવ�જિનક
િવસ્તારોમાં િવ�ાથ�ઓ અને પુખ્ ત લોકોએ ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં જોઈએ. જો તમારા
િવસ્તારમાં આવું હશે, તો તમારી સ્કૂ લ અથવા કોલેજ નવી ગોઠવણો િવશે અને ચહેરા પરનાં
આવરણો પહેરવાનું જ�રી હોવા િવશે તમને �ણ કરશે.
વત�માન પુરાવાઓના આધારે, વગ�માં ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં જ�રી નિહ બને. કારણ કે
સ્કૂ લો અને કોલેજો જે વલણો અમલમાં મૂકી ર�ાં છે તેનાથી વગ�માં જોખમો ઘણાં ઘટી જશે અને
તેનાથી િશ�ણ તેમજ શીખવવા ઉપર નકારાત્કમ અસરો પણ પડી શકે છે.
નસ�રીઓમાં, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોને ત્યાં અને પ્રાઈમરી સ્કૂ લોમાં બાળકોએ ચહેરા પરનાં આવરણો
પહેરવાંની જ�ર નિહ પડે. પ્રાઈમરી સ્કૂ લોમાં �ાં વગ�ની બહારના િવસ્તારોમાં કમ�ચારીઓ અથવા
મુલાકાતીઓ વચ્ચે સામાિજક અંતર �ળવવાનું શ� નિહ હોય, દાખલા તરીકે , સ્ટાફ�મોમાં, ત્યાં
કમ�ચારીઓને અથવા મુલાકાતીઓને ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાનું કહેવાનુ,ં અથવા આવા
સંજોગોમાં તેમણે ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં જોઈએ એવું તેમની સાથે ન�ી કરવાનું
હેડટીચરની મર� ઉપર રહેશ.ે
કોલેજોમાં િવ�ાથ�ઓને ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાનું કહેવામાં આવી શકે , �ાં



િશ�ણની ગોઠવણ કામના કોઈ સ્થળ પ્રકારની અથવા તેના જેવી સમાન હોય (દાખલા
તરીકે , કોઈ રેસ્ટોરં ટ, જે �હેર જનતા માટે ખુલ્ લી હોય)
કામના સ્થળ પરની જ�િરયાત હોય અથવા બંિધયાર વાતાવરણમાં હોય, �ાં િવ�ાથ�ઓ
�હેર જનતાનાં અન્ય લોકોના સંપક� માં આવી શકે તેમ હોય

ચહેરા પરનાં આવરણો યોગ્ય રીતે પહેરવામાં આવે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. તમામ સ્કૂ લો અને
કોલેજોમાં ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં, કાઢવાં, મૂકવાં અને સલામતીથી િનકાલ કરવા માટે ની
ખાતરી કરવાની પ�િત હોવી જોઈએ. તેમની કાય�પ�િત શું છે તે તેમણે તમને જણાવવું જોઈએ.
કે ટલાંક િવ�ાથ�ઓને ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવામાંથી મુ�ી આપવામાં આવી શકે . આ
મુ�ીઓ સ્કૂ લો અને કોલેજોમાં લાગુ પડશે, આથી ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાની કોઈ પણ
જ�િરયાતો એ બાળકો અને યુવાન લોકોને લાગુ પડતી નથી, જેઓઃ




ચહેરા પર આવરણ ન પહેરી શકે તેવી કોઈ અસમથ�તા ધરાવતાં હોય
ચહેરા પર આવરણ પહેરવાથી અત્યંત તણાવમાં આવી જતાં હોય
વાતચીત માટે હોઠનું હલનચલન વાંચવા (િલપ રીડીંગ) પર આધાર રાખતી કોઈ વ્યિ�ની
સાથે હોય

નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ અથવા કોલેજમાં આવવું અને
ત્યાંથી જવું

કે ટલીક નસ�રીઓ, સ્કૂ લો કે કોલેજોએ તે શ� થવાના અને પૂરા થવાના સમય જુ દા જુ દા રાખવાની
અથવા તેમાં ફે રફારો કરવાની જ�ર પડશે. આના લીધે જૂ થો આવે અને ત્યાંથી �ય ત્યારે તેમને
છુટાં રાખી શકાશે. જો સ્કૂ લો અને કોલેજો આમ કરવાનું પસંદ કરે, તો તેના કારણે િશ�ણ પૂ�ં
પાડવામાં તેમનો સમય ઘટવો ન જોઈએ - પરં તુ તેના લીધે તમારા બાળકના શ� કરવાના અને પૂ�ં
કરવાના સમય બદલાઈ શકે .
સ્કૂ લો અને કોલેજો, જ�રત મુજબ સ્કૂ લનાં કોઈ વાહનવ્યવહાર તેમજ અન્ય પિરવહનો સાથે મળીને
સમયની સુસંગત ગોઠવણ કરશે.
તમારી નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ અથવા કોલેજ જે કોઈ ફે રફારો કરી ર�ા હશે તે જણાવવા માટે
તમારો સંપક� કરશે. આમાં બાળકોને મૂકવા અને લેવાની નવી પ�િતઓનો પણ સમાવેશ થઈ શકે .

�હેર પિરવહનનો ઉપયોગ કરવો
�હેર પિરવહનો પરની માંગ ઓછી કરવા માટે દરેક જણે પોતાની ભૂિમકા ભજવવી જ�રી છે. શ�
હોય તો તમારે વાહનોની વૈકિલ્પક સગવડો શોધવી જોઈએ, ખાસ કરીને ચાલીને અથવા સાઈકલ
પર જવું, મુખ્ યત્વે ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયે.
આનાથી એ ખાતરી કરવામાં મદદ થશે કે જેમને �હેર વાહનો વાપરવાની જ�રત હોય તે લોકો
માટે સલામતીથી મુસાફરી કરવા �હેર વાહનોમાં પૂરતી �મતા હોય. તેનાથી તમારા કુ ટુંબના
આરોગ્યને પણ ફાયદો પહોંચશે. આ માગ�દિશ�કાઓ જુ ઓઃ



સ્કૂ લે ચાલીને જવું પર Living Streets
બાળકોને સ્કૂ લે મૂકવા લેવા જતી વખતે સલામત રહેવું પર Sustrans

જો તમે અને તમા�ં બાળક તેમની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂ લ કે કોલેજ પહોંચવા માટે �હેર
વાહનો પર આધાર રાખતાં હો, તો મુસાફરો માટે સલામતીપૂવ�ક મુસાફરી કરવાની માગ�દિશ�કા લાગુ
પડશે. અમુક િવસ્તારોમાં, બાળકો અને યુવાન લોકોને તેમની સ્કૂ લ કે કોલેજ પહોંચવામાં મદદ માટે
લોકલ ઓથોિરટીઓ ખાસ સ્કૂ લો માટે નાં વધારાનાં વાહનોની સગવડ પૂરી પાડી શકે .
જો તેમનાં કુ ટું બનાં કોઈ સભ્યને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નાં િચ�ો હોય, તો તે બાળકો અને
યુવાન લોકોએ તેમજ તેમનાં માતાિપતાઓ અને કે રરોએ નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લ અથવા
કોલેજ ન જ જવું જોઈએ.

લાયક બનતાં બાળકો માટે ઘર ેથી સ્કૂ લે જવા માટે મફત વાહનની સગવડ
લાયક બનતાં બાળકો માટે ઘરેથી સ્કૂ લે જવા માટે મફત વાહનની સગવડ પૂરી પાડવાની લોકલ
ઓથોિરટીની ફરજ બદલાતી નથી. ઘરેથી સ્કૂ લે જવાની મુસાફરી અને પિરવહનની માગ�દિશ�કામાં તે
જણાવેલી છે.
તમારી લોકલ ઓથોિરટી તમને તમારા માટે ખાસ ફાળવી શકાય તેવી સીટ સાથેના વાહનને બદલે
તમા�ં અંગત બજેટ અથવા માઈલેજ અલાવન્સ સ્વીકારવા માટે કહી શકે . આનું કારણ એ હોઈ શકે
કે જેથી જેમને જ�રત હોય તે દરેક જણને ખાસ ફાળવવામાં આવતાં વાહનોની �મતા પૂરતા
પ્રમાણમાં હોવાની ખાતરી કરી શકાય.

તમારાથી બની શકે તો તે ઓફર સ્વીકારો તેવી અમારી તમને િવનંતી છે. તેના લીધે ભિવષ્યમાં
તમારા બાળક માટે ના ખાસ વાહનની સગવડની તેમની હકપાત્રતા પર અસર પડશે નિહ. તમે ન
ઈચ્છતાં હો અથવા ન સ્વીકારી શકો તેમ હો તો લોકલ ઓથોિરટી તમને તે માટે ફરજ પાડી શકે
નિહ.
અંગત ચૂકવણી અથવા માઈલેજ અલાવન્સ સ્વીકારવામાં તમે અમુક ચો�સ સમય સુધી બંધાઈ
�વ તેવી લોકલ ઓથોિરટીએ તમારી પાસેથી અપે�ા ન રાખવી જોઈએ, પરં તુ તમારા બાળક માટે
ઘરેથી સ્કૂ લે જવાની વાહનની સગવડ ફરીથી ચાલુ કરવા લોકલ ઓથોિરટીને અમુક વાજબી સમય
અગાઉથી સૂચના આપવાની જ�રી રહેશ.ે

સ્કૂ લ અથવા કોલેજ માટે ખાસ ફાળવવામાં આવેલાં વાહનોની સગવડનો ઉપયોગ
કરવો
ખાસ કરીને સ્કૂ લ અથવા કોલેજ માટે ફાળવવામાં આવેલ વાહનો પર લોકલ ઓથોિરટીઓ, સ્કૂ લો
અને પિરવહન પ્રોવાઈડરોએ �હેર વાહનો માટે ની સામાિજક અંતર �ળવવાની માગ�દિશ�કાનું
એકસરખું પાલન કરવું જ�રી નિહ બને. આનું કારણ એ છે કે ઃ



ખાસ સ્કૂ લ માટે નાં વાહનો મોટાભાગે િનયિમત�પે એક જ સરખા જૂ થનાં બાળકોને લઈ
�ય કે પાછાં લાવે છે
ખાસ સ્કૂ લ માટે નાં વાહનો પર જતાં બાળકો અને યુવાન લોકો �હેર જનતાનાં લોકો સાથે
હળતાં મળતાં નથી

લોકલ ઓથોિરટીઓ, સ્કૂ લો તેમજ પિરવહનો પૂરા પાડનારાંઓ �ાં શ� હશે ત્યાં બને તેટલું વધારે
સામાિજક અંતર રાખવા અને રોગ પ્રસારણનું જોખમ બને તેટલું ઘટાડવા માટે વાજબીપણે
વ્યવહા� હોય તે બધું જ કરશે. શું વ્યવહા� છે તે સ્થાિનક સંજોગો અનુસાર જુ દંુ જુ દંુ હોઈ શકે છે.
આમાં આનો સમાવેશ થઈ શકે ઃ





આ વાહનો પર તમારા બાળકને કોઈ એક જ સીટ િનયિમત રીતે વાપરવાનું કહેવું
વાહન પર ચડવા અને ઉતરવાનું ક્રમવાર અને/અથવા પ�િતસર હોય
વાહનો િનયિમત રીતે સાફ કરવાની ખાતરી કરવી
વાહન ચલાવનારાં વાહનમાં તા� હવાનો પ્રવાહ બને તેટલો વધારે રાખે તેની ખાતરી કરવી

સ્થાિનક રીતે આપવામાં આવતી કોઈ પણ સલાહ તમે અનુસરો અને તમા�ં બાળક ન�ી કરવામાં
આવેલા કોઈ પણ િનયમો અનુસરવાની અગત્યતના �ણે અને સમજે તે અગત્યનું છે.

સ્કૂ લ અને કોલેજ જવા-આવવાની મુસાફરી કરતી વખતે ચહેરા પર આવરણો
પહેરવાં
11 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં મોટા ભાગનાં બાળકો અને યુવાન લોકોએ �હેર વાહનો પર હવેથી ચહેરા
પર આવરણ (ફે સ કવિરં ગ) પહેરવાં જ�રી છે. આ એ બાળકો અને યુવાન લોકોને લાગુ પડતું નથી,
જેઓઃ



ચહેરા પર આવરણ ન પહેરી શકે તેવી કોઈ અસમથ�તા ધરાવતાં હોય
ચહેરા પર આવરણ પહેરવાથી અત્યંત તણાવમાં આવી જતાં હોય



વાતચીત માટે હોઠનું હલનચલન વાંચવા (િલપ રીડીંગ) પર આધાર રાખતી કોઈ વ્યિ�ની
સાથે મુસાફરી કરી ર�ાં હોય

સેકન્ડરી સ્કૂ લ કે કોલેજ જવા-આવવા માટે નાં ખાસ ફાળવવામાં આવેલાં વાહનો પર મુસાફરી કરતી
વખતે પણ, જેમને તેમાંથી છૂટ અપાયેલી હોય તે િસવાયનાં 11 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં બાળકો અને
યુવાન લોકો ચહેરા પર આવરણ પહેર ે તેવી અમારી સલાહ છે.
જો તમારા બાળકે તેમના સપોટ� બબલ અથવા ઘરનાં સભ્ય િસવાય બી� કોઈની સાથે કારમાં સ્કૂ લે
જવું પડતું હોય, તો તેમણેઃ




દરેક વખતે એક જ સરખાં લોકો સાથે જવું જોઈએ
હવાની અવરજવર માટે બારીઓ ખુલ્ લી રાખવી જોઈએ
જો તેઓ 11 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં હોય તો ચહેરા પર આવરણ પહેરવું જોઈએ

ચહેરા પરનાં આવરણો યોગ્ય રીતે પહેરવામાં આવે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. તમામ સ્કૂ લો અને
કોલેજોમાં ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં, કાઢવાં, મૂકવાં અને સલામતીથી િનકાલ કરવા માટે ની
ખાતરી કરવાની પ�િત હોવી જોઈએ. તેમની પ�િત શું છે તે તેમણે તમને જણાવવું જોઈએ.

અભ્યાસક્રમ
િવ�ાથ�ઓ પાનખર સત્રમાં પાછાં ફરે ત્યારે સ્કૂ લો તેમને શું ભણાવશે તેની અમારી અપે�ાઓ અમે
જણાવી છે. સ્કૂ લો તમામ િવષયોમાં મહ�વાકાં�ી અને િવસ્તૃત અભ્યાસક્રમ પૂરો પાડશે.
પી.ઈ. અને સંગીત જેવા કે ટલાક િવષયોમાં ફે રફારો કરવા પડી શકે , જેથી સ્કૂ લો આ િવષયો બને
તેટલા સુરિ�ત રીતે ભણાવી શકે .
નવા શૈ�િણક વષ�માં કોલેજો પૂરપ
ે ૂરા, ઊચ્ચ-ગુણવ�ાના અભ્યાસના કાય�ક્રમો ફરીથી શ� કરશે
એવી અમારી અપે�ા છે.
જ�ર પડશે તો સ્કૂ લો અને કોલેજો દૂ ર રહીને િશ�ણ પૂ�ં પાડવાની યોજનાઓ પણ બનાવશે. એટલે
કે જો તમારા બાળકે િશિલ્ડં ગ અથવા સેલ્ફ-આઈસોલેશનને પિરણામે ઘરે રહેવું પડશે, તો તેમની
સ્કૂ લ અથવા કોલેજ તેમને િશ�ણ ચાલુ રાખવામાં ટે કો આપશે.
અમે £1 િબિલયનની િકં મતના કૅ ચ અપ પૅકેજની ઘોષણા કરી દીધી છે, જેથી િવ�ાથ�ઓએ
ગુમાવેલા તેમના િશ�ણ સમયની ભરપાઈ કરવા માટે . સાથે જેમને સૌથી વધારે જ�રત હોય તેમને
વધારાનો ટે કો પૂરી પાડવા માટે તેમને જ�રી સંસાધનો સ્કૂ લો પાસે હોય તેની ખાતરી કરી શકાય.

મૂલ્યાંકનો અને પરી�ાઓ
પ્રાઈમરી અથવા જુ િનયર સ્કૂ લોમાં મૂલ્યાંકનો (અસેસમેન્ટ્સ)
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નો ફે લાવો િનયંિત્રત કરવા માટે મોટાભાગનાં િવ�ાથ�ઓ માટે સ્કૂ લો
બંધ કરવી પડી હોવાથી બાળકો અને યુવાન લોકોએ તેમના િશ�ણનો ઘણો અગત્યનો સમય
ગુમાવ્યો છે. કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ની બાળકોના િશ�ણ પર પડેલી અસરો આપણે સારી રીતે

સમ�એ અને સ્કૂ લોને જે ટે કાની સૌથી વધારે જ�રત છે તે તેમને આપીએ તે અત્યંત અગત્યનું છે.
આમાં ટે કો આપવા માટે , અમે અરલી યસ� ફાઉન્ડેશન સ્ટે જ (EYFS) પ્રોફાઈલ તેમજ તમામ વત�માન
કાયદાકીય પ્રાથિમક મૂલ્યાંકનો તેમના 2020થી 2021ના શૈ�િણક વષ�માં ફરી પાછાં તેમના સામાન્ય
ટાઈમટે બલનું અનુસરણ કરે તેવું િવચારી ર�ાં છીએ.

GCSEs અને A લેવલ
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) ફાટી નીકળવાને કારણે 2020 ઉનાળામાં કોઈ પરી�ાઓ લેવામાં
આવી ન હતી. િવ�ાથ�ઓ લાયકાતો મેળવી શકે તે માટે અમે �હેરાત કરી હતી કે જે િવ�ાથ�ઓ
આ ઉનાળામાં A લેવલ, AS લેવલ અથવા GCSE પરી�ાઓમાં બેસવાનાં હતાં તેમને ગણતરી
કરાયેલ ગ્રેડ આપવામાં આવશે.
ગ્રેડ્સની ગણતરી કે વી રીતે કરવામાં આવે છે
દરેક િવ�ાથ� માટે સ્કૂ લો અને કોલેજોએ દરેક િવષયમાં કે િન્દ્રય રીતે મૂલ્યાંિકત કરાયેલ (સેન્ટર
અસેસમેન્ટ) ગ્રેડ આપ્યા છે. જો પરી�ાઓ લેવામાં આવી હોત તો તેમને આ ગ્રેડ મળ્યા હોવાની
સૌથી વધારે સંભાવના હતી એવું તેમની સ્કૂ લ કે કોલેજનું માનવું છે. તેમણે અનેક પુરવાઓ ધ્યાનમાં
લીધા હશે, દાખલા તરીકે પરી�ા વગરનાં મૂલ્યાંકનો અને મૉક પરી�ાનાં પિરણામો.
આ ગ્રેડ્સને Ofqual �ારા િવકસાવવામાં આવેલ સ્ટાન્ડડા�ઈઝે શન (પ્રમાણભૂત કરવાની)
પ્રિક્રયામાંથી પસાર કરવામાં આવતા હોય છે, જેના પરથી આખરી ગણતરી કરાયેલ ગ્રેડ મળે છે.
સોમવાર 17 ઓગસ્ટના રોજ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટે ટ �ારા એવી પુ�ી કરવામાં આવી હતી કે AS/A લેવલ
અને GCSEs માટે સ્ટાન્ડડા�ઈઝે શન પ્રિક્રયા કરવામાં નિહ આવે. તેના બદલે, તમામ િવ�ાથ�ઓને
તેમની સ્કૂ લ કે કોલેજ �ારા રજૂ કરવામાં આવેલા સેન્ટર અસેસમેન્ટ ગ્રેડ આપવામાં આવશે. જો
સેન્ટર અસેસમેન્ટ ગ્રેડ ગણતરી કરાયેલ ગ્રેડ કરતાં ઓછા હશે, તો ગણતરી કરાયેલ ગ્રેડ માન્ય રહેશે.
આ ગ્રેડ આખરી ગણાશે, િસવાય કે તેમાં કોઈ કાય�વાહીની ભૂલ થઈ હોવાના પુરાવા હોય.
િવ�ાથ�ઓ ઉનાળામાં તેમનું આગામી પગલું લેવા માટે તેમને મળે લા ગ્રેડનો ઉપયોગ કરી શકશે.
આ ગ્રેડનું મૂલ્ય આગળના વષ�માં આપવામાં આવતા ગ્રેડ જેટલું જ સમાન રહેશ.ે
પાનખર 2020માં વધારાની પરી�ાઓ
અમે સ્વીકારીએ છીએ કે કે ટલાંક િવ�ાથ�ઓ તેમના ઉનાળાના ગ્રેડથી ખુશ નિહ હોય અથવા તેમને
તેમના િશ�ણના આગામી તબ�ામાં જવા માટે વધારે સારાં પિરણામની જ�ર હશે. એવાં પણ
કે ટલાંક િવ�ાથ�ઓ હશે જેમના માટે ઉનાળામાં ગ્રેડ્સ આપી શકાય તેટલા પૂરતા પુરાવાઓ નિહ
મળ્યા હોય. આ િવ�ાથ�ઓ પાનખર 2020માં પરી�ાઓ આપી શકે તે અગત્યનું છે.
આ િવ�ાથ�ઓને સહાય કરવા માટે , અમે પરી�ાઓની વધારની શ્રેણીઓ ચલાવી ર�ાં છીએ. AS
અને A લેવલની પરી�ાઓ ઓક્ટોબરમાં અને GCSE પરી�ાઓ નવેમ્ બરમાં લેવામાં આવશે.
પાનખર 2020ની પરી�ાઓમાં દાખલો લેવાની આખરી તારીખો

જે િવ�ાથ�ઓ પાનખરની પરી�ાઓમાં બેસવા માગતાં હોય તેમણે તેઓ ઉનાળામાં તેમની જે સ્કૂ લ
કે કોલેજમાંથી પરી�ા આપવાનાં હતાં તેમના �ારા તે કરવું જોઈએ. દાખલા લેવાની આખરી
તારીખો આ મુજબ છેઃ



A અને AS લેવલ માટે 4 સપ્ટે મ્ બર
GCSEs માટે 18 સપ્ટે મ્ બર (ઈંગ્લીશ અને મૅથ્સ િસવાય, તે માટે ની આખરી તારીખ 4
ઓક્ટોબર છે)

Ofsted ઈન્સપેક્શનો
પાનખર સત્રમાં Ofsted (ઓફસ્ટે ડ) કે ટલીક નમૂના�પ નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને
કોલેજોની મુલાકાત લેશે અને તેઓ બાળકો તેમજ યુવાન લોકોને પાછાં ફરવામાં કે વી રીતે ટે કો
આપી ર�ાં છે તેની ચચા� કરશે. આ મુલાકાતોને પિરણામે ગ્રેડ સાથેના ચૂકાદા આપવામાં આવશે
નિહ.
Ofstedનાં િનયત ક્રમનાં ઈન્સપેક્શનો �ન્યુઆરી 2021થી ફરી શ� કરવામાં આવશે એવો ઈરાદો
છે. તે માટે નો ચો�સ સમય સમી�ા હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે.

સ્કૂ લ એડિમશનો
એડિમશન અપીલો
જો તમે કોઈ સ્કૂ લ માટે અર� કરી હોય અને તેમણે તમારા બાળકને જગ્યા ન આપી હોય, તો આ
િનણ�ય સામે અપીલ કરવાનો તમને હક છે.
એડિમશન અપીલો �બ� સુનાવણીઓને બદલે હવેથી ટે િલફોન પર, િવિડયો કોન્ફરન્સ મારફતે
અથવા લેિખતમાં સાંભળી શકાય છે.

ગ્રામર સ્કૂ લો જેવી િસલેિક્ટવ સ્કૂ લો માટે પ્રવેશ કસોટીઓ
જો તમારા બાળક માટે તમે િસલેિક્ટવ (કાળ�પૂવ�ક િવ�ાથ�ઓ પસંદ કરનારી) સ્કૂ લમાં જગ્યા માટે
અર� કરી ર�ાં હો 4, તો તેના પ્રવેશની કસોટી જેવી રીતે ગોઠવવામાં આવે છે તેમાં આ વષ� કે ટલાક
ફે રફારો કરવામાં આવી શકે .

4

ગ્રામર સ્�ૂલો �વી િસલે�ક્ટવ સ્�ૂલો (�ઓ તેમનાં તમામ બાળકોની પસંદગી તેમની ઊચ્ચ

શૈક્ષ�ણક ક્ષમતાના આધાર પર કર� છે ), �િશક ર�તે િસલે�ક્ટવ અથવા 'બાઈલેટરલ' સ્�ૂલો,
�ઓ તેમનાં અ�ુક સંખ્યાના િવદ્યાથ�ઓ તેમની ક્ષમતા ક� િવિશષ્ટ અ�ભ�ચી અ�ુસાર પસંદ કર�
છે , 'બેન્ડ'માં � ૂકતી સ્�ૂલો, એટલે ક� તેઓ ક્ષમતા માટ� બધાં જ બાળકોની કસોટ� કર� છે પરં � ુ
તમામ ક્ષમતાનાં બાળકોની પસંદગી કર� છે (�ચી અને નીચી ક્ષમતાનાં સરખી સંખ્યાનાં
બાળકોની) અને � સ્�ૂલો તેમનાં 10% િવદ્યાથ�ઓની પસંદગી કલાકાર� અથવા �ચત્રકામ વગેર�,

િસલેિક્ટવ કસોટીઓ લેવા માટે જેઓ જવાબદાર હોય (સ્કૂ લ પોતે અથવા લોકલ ઓથોિરટી) તેમના
પર આધાર રાખે છે કે તે કસોટીઓ �ારે ગોઠવવી. પ્રવેશ માટે ની કસોટીઓ મોડી કરીને
ઓક્ટોબરના અંતમાં અથવા નવેમ્ બરની શ�આતમાં ગોઠવવાનું િવચારવાની અમે તેમને સલાહ
આપી છે. આનો અથ� એ થાય કે સ્કૂ લો માટે ની તમારી પસંદગી જણાવવાનું તમને કહેવામાં આવશે
(31 ઓક્ટોબર) તેના પહેલાં તમને પિરણામો મળવાની શ�તા નથી.
જો તમા�ં બાળક પ્રવેશની કસોટીમાં આવશ્યક ધોરણો પૂરાં ન કરી શકે , તો તમારે તમારી આખરી
પસંદગી (પસંદગીઓ) તરીકે કોઈ સ્થાિનક િસલેિક્ટવ ન હોય તેવી સ્કૂ લનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ,
�ાં તમને તમારા બાળક માટે જગ્યા મેળવવાની સારી સંભાવના હોવાનું તમને લાગે.
જો તમે માત્ર ગ્રામર સ્કૂ લોની જ પસંદગી કરવાનું ન�ી કરશો, પણ તમા�ં બાળક તેમના પ્રવેશની
કસોટીમાં આવશ્યક ધોરણો પૂરાં નિહ કરી શકે , તો તમારા બાળકને નોન-િસલેિક્ટવ સ્કૂ લ
ફાળવવામાં આવશે. આ તમારી પસંદગીની સ્કૂ લોમાંથી એક નિહ હોય.
જો તમા�ં બાળક નીચેનાં કોઈ કારણસર કસોટી માટે ની િનિ�ત તારીખ(તારીખો)એ હાજરી આપી
ન શકે , તો એડિમશન સ�ાનો સંપક� કરોઃ



કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નાં િચ�ો દશા�વતાં હોય
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી ર�ાં હોય

�મતા અથવા િવિશ� અિભ�ચીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્કૂ લ અથવા લોકલ ઓથોિરટી વૈકિલ્પક
ગોઠવણો કરશે.

વત�ન
નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજો જે નવા િનયમો કે અિભગમો બનાવી ર�ાં છે તેને
પ્રિતિબંિબત કરવા માટે તેમની વત�નને લગતી નીિતઓમાં પણ ફે રફારો કરી શકે . આ ફે રફારો કયા
છે તે તેઓ તમને જણાવશે.

સ્કૂ લ યુિનફોમ�
સ્કૂ લો તેમની પોતાની યુિનફોમ�ની નીિત ન�ી કરે છે.
અમે તમામ સ્કૂ લોને પાનખર સત્રમાં તેમની સામાન્ય યુિનફોમ�ની નીિતઓ ફરીથી લાગુ પાડવાનું
પ્રોત્સાહન આપી ર�ાં છીએ.
તમારે કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ને કારણે કોઈ જુ દી રીતે યુિનફોમ� સાફ કરવાની અથવા સામાન્ય
કરતાં વધારે વાર ધોવાની જ�રત નથી.

રમતગમત, આ�ુિનક િવદ� શી ભાષાઓ, ડ�ઝાઈન એન્ડ ટ�ક્નોલો� અથવા આઈ.ટ�. �વા
િવષયોમાં િવિશષ્ટ અ�ભ�ચી ધરાવતાં હોવાના આધાર� કર� છે .

સ્કૂ લમાં ખોરાક
સ્કૂ લ અને કોલેજનાં રસોડાં પાનખર સત્રથી સંપૂણ� રીતે ખુલ્ લાં હોવાં જોઈએ.
તેઓ જેમને જોઈશે તે તમામ િવ�ાથ�ઓને ખોરાક પૂરો પાડશે, લાયક બનતાં હોય તેમને મફત સ્કૂ લ
ભોજનો તેમજ યુિનવસ�લ ઈન્ફન્ટ મફત સ્કૂ લનાં ભોજનો સિહત.

ઓનલાઈન સુર�ા
મોટાભાગનાં લોકો, બાળકો સિહત વધારે સમય ઓનલાઈન વીતાવી ર�ાં છે, પછી તે વગ�માં હોય કે
ઘરે.
બાળકો અને યુવાન લોકોને ઓનલાઈન નુક્સાન સામે સુરિ�ત રાખવા માટે માતાિપતાઓ અને
કે રરો માટે આપવામાં આવેલ સહાયતા જુ ઓ. તેમાં બાળકો અને યુવાન લોકોને જુ દાં જુ દાં પ્રકારનાં
ઓનલાઈન જોખમોથી સુરિ�ત રાખવા માટે નાં સંસાધનો તેમજ સહાય અને સલાહ માટે �ાં જવું
તે જણાવે છે. ઓનલાઈન સુરિ�ત રહેવા માટે ની સહાયતામાં િસ�ોિરટી અને પ્રાઈવસી સેિટં ગ્સ
િવશેની માિહતીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

માનિસક આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય
નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજો એ સમ� શકશે કે કે ટલાંક બાળકો અને યુવાન
લોકોને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) રોગચાળો ફાટી નીકળવાને કારણે અિતશય િચંતા, તણાવ
અથવા ઉદાસીનતા જેવી લાગણીઓ થતી હશે.
માનિસક આરોગ્ય અંગે તમને અને તમારાં બાળકને મદદ કરવા માટે અત્રે કે ટલાંક સંસાધનો
ઉપલબ્ધ છે, જેમ કે ઃ






MindEd, બાળકો અને યુવાન લોકોના માનિસક આરોગ્ય ઉપર હેલ્થ એ�ુકેશન ઈંગ્લેન્ડ
િવભાગ તરફથી એક મફત શૈ�િણક સંસાધન�ોત્ર
Rise Above, જે 10 થી 16 વષ�ની ઉંમરનાં યુવાન લોકોમાં માનિસક ઉલ્લાિસત વૃિ�
વધારવાનું અને સારા માનિસક આરોગ્યને ટે કો આપવાનું લ� ધરાવે છે.
Every Mind Matters, જેમાં દરેક જણને તેમના માનિસક આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન
રાખવાનાં પગલાં લેવામાં વધારે આ�િવ�ાસ અનુભવવામાં સહાય કરતા ઓનલાઈન
સાધન અને ઈમેઈલ મુસાફરીનો સમાવેશ થાય છે.
Bereavement UK અને Childhood Bereavement Network, જેમના કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ
થયું હોય તેવાં િવ�ાથ�ઓ, સ્કૂ લો અને કમ�ચારીઓને ટે કો આપવા માટે માિહતી તેમજ
સંસાધનો પૂરાં પાડે છે.

બના�ડ�ઝની See, Hear, Respond સેવા એવાં બાળકો, યુવાન લોકો તેમજ તેમનાં કુ ટુંબીજનોને
સહાયતા પૂરી પાડે છે, જેઓ હાલમાં કોઈ સોિશયલ વક� ર કે બી� કોઈ સંસ્થાને ન મળતાં હોય, અને
જેઓ કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ની લાગણીશીલ અસરો સામે સંઘષ� કરી ર�ાં હોય. આ સેવા તમે
‘See, Hear, Respond’ સેવાના સ્વ-રીફરલ વેબપેજ પરથી અથવા મફત ફોન 0800 151 7015
પરથી મેળવી શકો છો.

કોઈ બાળકની સલામતી અંગે જો તમને કોઈ પણ િચંતા હોય તેની �ણ કરવાનું પણ ખૂબ જ
અગત્યનું છે. NSPCC હેલ્પલાઈનનો સંપક� કરો.

એ�ુકેશન, હેલ્થ એન્ડ કે ર (EHSC) યોજનાઓ
રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હતો તે દરમ્યાન અમારે EHC યોજનાઓમાં અમુક સ્પ�તા કરાયેલ ખાસ
િશ�ણ અને આરોગ્ય સંભાળની જોગવાઈઓને વધારે અનુકૂળ ફે રફારો કરી શકાય તેવી
બનાવવાની જ�ર પડી હતી.
આ અનુકૂળતા મુજબના ફે રફારોનો હવે અંત લાવી દે વામાં આવ્યો છે, એટલે કે જો તમારા બાળકને
EHC યોજના આપવામાં આવી હશે, તો તેઓ �ારે સ્કૂ લે પાછાં જશે ત્યારે તેમને જોઈતી સહાયતા
પહેલાંની જેમ જ મળવી જોઈએ.

સ્કૂ લ અને કોલેજના પ્રવાસો
પાનખરના સત્રથી, સ્કૂ લો અને કોલેજો યુ.કે .માં તેમના એકિદસીય શૈ�િણક પ્રવાસો ફરી પાછા શ�
કરી શકે છે. તેમણે જોખમો ઘટાડવા માટે તેઓ લઈ શકે તેવાં પગલાં ઉપરની �હેર આરોગ્યની
અ�તન માગ�દિશ�કા તેમજ સ્કૂ લો અને કોલેજો માટે ની િવસ્તૃત માગ�દિશ�કા અનુસરવાની જ રહેશ.ે
હાલમાં અમે યુ.કે .માં રાિત્ર રોકાણના પ્રવાસો તેમજ િવદે શના શૈ�િણક પ્રવાસો નિહ કરવાની સલાહ
આપી ર�ાં છીએ.

ઈતર પ્રવૃિ�ઓ
સ્કૂ લો પાનખરના સત્રથી બ્રેકફાસ્ટ અને આફ્ટર-સ્કૂ લની પ્રવૃિ�ઓ ચલાવી શકે છે. સ્કૂ લોએ ખાતરી
કરવી જ�રી રહેશે કે આ પ્રવૃિ�ઓ સુર�ા�ક પગલાં ઉપરની િવસ્તૃત માગ�દિશ�કા અનુસાર પૂરી
પાડવામાં આવે છે. આના લીધે તેમણે કદાચ તે થોડી જુ દી રીતે ચલાવવી પડે એવું બને.
તમારા બાળકની સ્કૂ લ સાથે વાત કરીને પૂછી જુ ઓ કે તેઓ બ્રેકફાસ્ટ અને આફ્ટર-સ્કૂ લની
પ્રવૃિ�ઓ ચલાવી ર�ાં છે કે નિહ.
સ્કૂ લ િસવાયના સમયની ગોઠવણો, જેમ કે ર�ઓમાં અથવા સ્કૂ લ પૂરી થયા પછીની �લબો બધી જ
ઉંમરનાં બળકો અને યુવાન લોકો માટે ખોલી શકાય છે. રોગ પ્રસારણનું જોખમ ઘટાડવા માટે તેઓ
સુર�ા�ક પગલાં અમલમાં મૂકે તે અગત્યનું રહે છે.
જોખમો બને તેટલાં ઓછાં કરવા માટે , આ િવચારી જુ ઓઃ



તમારા બાળકને સતત રીતે એક જ સ્થળની ગોઠવણમાં મોકલવું
તમે જે જુ દાં જુ દાં અનેક સ્થળોએ બાળકને મોકલતાં હો તે ઓછું કરવું

પ્રવૃિ� ચલાવનાર સંસ્થાને પૂછી જુ ઓ કે કોઈ જોખમો હોય તો તે ઘટાડવા માટે તેઓ શું અલગ રીતે
કરી ર�ાં છે.

માતાિપતાઓ માટે સ્કૂ લના સમય િસવાયના સમયની �લબો અને પ્રવૃિ�ઓના ઉપયોગ ઉપર
સલાહ મળી શકે છે.

સ્થાિનક રીતે રોગચાળો ફાટી નીકળવો
નસ�રીઓ, ચાલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજો તેમની સ્થાિનક આરોગ્ય સુર�ા ટુ કડીનો સંપક� કરશે,
જોઃ



તેમને ત્યાં 14 િદવસની અંદર િવ�ાથ�ઓ અથવા કમ�ચારીઓમાં કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ19)ના 2 અથવા વધારે પુ�ી કરાયેલ કે સો થશે
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના સંભિવત અથવા પુ�ી કરાયેલ કે સોને કારણે બાળકો અને
કમ�ચારીઓમાં ગેરહાજરીનું પ્રમાણ વધશે

શું પગલાં લેવાની જ�ર છે તેની સ્થાિનક આરોગ્ય સુર�ા ટુ કડી સલાહ આપશે. સામાન્ય રીતે, સ્કૂ લ
બંધ કરવાની જ�ર નિહ પડે, પરં તુ કે ટલાંક જૂ થોને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું પડે એવું બને.
જો કોઈ સ્કૂ લ અથવા કોલેજમાં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોવાનું ચો�સ થશે, તો મોબાઈલ ટે સ્ટીંગ
યૂિનટ પણ મોકલવામાં આવી શકે . જેમની તપાસનું પિરણામ પોઝીટીવ આવ્યું હોય તે વ્યિ�ના
સંપક� માં કદાચ આવ્યાં હોય તેવાં બધાંની તેઓ તપાસ કરશે. આ તપાસ પહેલાં તે વ્યિ�ના વગ�ની
કરવામાં આવશે, તે પછી તેમના આખા વષ�ના જૂ થની અને તે પછી જો જ�ર પડશે તો આખી સ્કૂ લ
અથવા કોલેજની કરવામાં આવશે.
જો તમારા સ્થાિનક િવસ્તારમાં રોગના ફે લાવાનો દર વધી �ય, જેના પિરણામે સ્થાિનક સમાજોમાં
તેનો ફે લાવો થવા લાગે, તો શું પગલાં લેવાં જ�રી છે તે સરકાર ન�ી કરશે. જે સ્થાિનક િવસ્તારોમાં
બી�ં �ેત્રો માટે નાં િનયંત્રણો અમલમાં હોય, ત્યાં અમારી ધારણા છે કે િશ�ણ તેમજ
બાળસંભાળની સેવાઓ સામાન્ય રીતે બધાં લોકો માટે પૂરપ
ે ૂરી ખુલ્ લી રહેશે.
તમારા બાળકની સ્કૂ લ અથવા કોલેજ ે દૂ રથી િશ�ણ પૂ�ં પાડવું જોઈએ, જોઃ



િવ�થ�ઓના જૂ થોએ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું પડે
સ્કૂ લ અથવા કોલેજમાં હાજરી આપવા ઉપર મોટા પ્રમાણમાં િનયંત્રણો મૂકવાં પડે

