
  Gujarati 

વહાલા માતાપિતા અન ેસભંાળ રાખનારા કૅરસસ, 

મને ખશુી છે કે આ અઠવાડિયે અમ ેપવધાર્થીઓને ભણતરના સ્ર્થાને ફરીર્થી આવવાનુ ંસ્વાગત કરી 
શકીએ છીએ.  ભણવાના સ્ર્થાને પશક્ષણ મેળવવુ ંઅગત્યનુ ંછે, ફક્ત શીખવા માટે નડહિં િણ આિણા 
બાળકોના માનપસક સ્વાસથ્ય માટે િણ. 

સ્કુલમા ંફરી િાછા આવવા માટેની વધ ુમાડહતી માટે અમાર ંવૅબ િજૅ જુઓ School arrangements - 

back to school (COVID-19) (leicester.gov.uk). 

હુ ંતમને એ યાદ કરાવવા ચાહીશ કે બાળકો માટે સ્કુલ્સ ખલુ્લી હોય ત્યા ંસધુી આિણે હજી િણ રાષ્ટ્રિય 
માર્ગદસશસનનુ ંિાલન કરવુ ંિિશે. આ િાબધંીઓ તમારી અને તમારા વહાલાઓની સરુક્ષા માટે તેમજ 
કૉરૉનાવાઇરસના ફેલાવાને ઘટાિવા માટે મકુવામા ંઆવી છે. 

➢ તમે જેની સારે્થ રહતેા ના હોય તેઓ સારે્થ ઘરમા ંહળીમળી ના શકો, તેમા ંજન્મડદવસની િાટી 
અન ેબાળકોન ેસારે્થ રમવા માટેની પ્લ ૅિટૅ્સ વગેરેનો િણ સમાવશે ર્થાય છે. 

➢ તમે બીજા ઘરમારં્થી ફક્ત એક જ વ્યક્ક્તને મળી શકો અન ેતે બહારના સ્ર્થળે હોવુ ંજોઇએ.  

ઉિરની બાબતો મખુ્ય જનતા આરોર્ગય સલાહ (િબ્લલક હલૅ્ર્થ ઍિવાઇસ) ની ઉિરાતં છે, જેમા ંતમારા 
હાર્થ અવારનવાર ધોવાનુ,ં જ્યારે જરરી હોય ત્યારે મોઢા ંિર ઢાકંણ િહરેવાનુ ંતેમજ સામાજીક દુરી 
િાળવાની; આિણે બધાએ શક્ય એટલુ ંઘરમા ંજ રહવેુ ંજરરી છે.  

ગવનસમનૅ્ટ રૉિમૅિ (સરકારનો આગળ વધવા માટેનો માગસ નકશો) તેમજ પનદેપિત તારીખો જોવા માટે 
સરકારી વૅબસાઇટ જુઓ COVID-19 Response - Spring 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)  

કૃપિયા એ યાદ રાખશો કે આ તારીખો મકુરર (ડફક્સ) નર્થી કરાઇ અન ેજો કૉરૉનાવાઇરસની 
િડરક્સ્ર્થપતમા ંબદલાવ ના આવે અર્થવા વધ ુખરાબ ર્થાય તો તે તારીખોને બદલાવી િણ શકાય. 

હાલ સધુી આ માગસદશસનનુ ંિાલન કરવા બદલ હુ ંઆિનો આભાર માનુ ંછ.ં  હુ ંજાણુ ંછ ંકે આિણા કોઇ 
માટે સહલેુ ંનર્થી અન ેઆિણે બધાન ેફરીર્થી ફક્ત એક સાધારણ જીવન જીવવાનુ ંજોઇએ છે.  જો 
આિણે આ માગસદશસનનુ ંિાલન કરવાનુ ંચાલ ુરાખશુ ંઅને ર્થોિા વધારે સમય માટે જો હળવા-મળવાનુ ં
બધં રાખશુ ંતો એક સાધારણ ઉનાળા (સમર) માટેની આિણી આશાઓ પરુી ર્થઇ શકે એમ છે.   
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https://www.leicester.gov.uk/schools-and-learning/school-and-colleges/school-arrangements-back-to-school-covid-19/
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