
માગ�દિશ�કા 

પાનખર સત્રમાં અરલી યસ� પ્રોવાઈડરો, સ્કૂલો 
તેમજ કોલેજો િવશે માતાિપતાએ શંુ �ણવું 
જ�રી છે  
1 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ સુધારાયેલ 

આ માગ�દિશ�કા એ માતાિપતા તેમજ કેરરો માટે છે, જમેના ંબાળકોઃ 

 નોંધાયેલ નસ�રીઓ અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોમા ંહોય1

 પ્રાઈમરી (પ્રાથિમક) અને સેકન્ડરી (માધ્યિમક) સ્કૂલો2

 વધુ અભ્યાસની કોલેજો3

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

 સ્કૂલ એડિમશનો િવશેની નવી માિહતી
 નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલ અને કોલેજ જવા-આવવાની મુસાફરી કરવા િવશે સુધારાયેલી

માિહતી
 એ�ુકેશન, હેલ્થ એન્ડ કેર (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, સ્કૂલ અને કોલેજમા ંપાછા ંફરવંુ 

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

નસર્ર�ઓ, ન�ધાયેલ ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, પ્રી-સ્�ૂલો, પ્લે�પુો તેમજ મેન્ટ�ઈન્ડ (સરકાર દ્વારા ભડંોળ 

પ્રાપ્ત) નસર્ર� સ્�ૂલો. 
2 પ્રાઈમર� (પ્રાથિમક) અને સેકન્ડર� (માધ્યિમક) સ્�લૂોમા ંઈન્ડ�પેન્ડન્ટ (સ્વતતં્ર) સ્�ૂલો, 

મેઈન્ટ�ઈન્ડ (સરકાર દ્વારા ભડંોળ પ્રાપ્ત) સ્�ૂલો, એક�ડ�મીઓ, ફ્ર� સ્�ૂલો, ઈન્ફન્ટ (સ્�ૂલે જવાની 

�મર કરતા ંનાના ંબાળકો માટ�ની) સ્�ૂલો, �ુિનયર સ્�ૂલો તેમજ િમડલ સ્�ૂલોનો સમાવશે થાય 

છે. 
3 કોલેજો એટલે ક� િસક્સ્થ ફોમર્ કોલેજ, સામાન્ય આગળ િશક્ષણની કોલેજો, સ્વતતં્ર તાલીમ 

આપનારાઓં, િનિ�ત સસં્થાનો, એડલ્ડ કમ્�િૂનટ� લિન�ગ પ્રોવાઈડરો (�ખુ્ત વયના ંલોકો માટ� 

સામા�જક િશક્ષણ ��ંુૂ પાડનારા)ં તેમજ 16 વષર્થી વ� ુ�મરના ંમાટ�ના ંખાસ સસં્થાનો. 



તમામ વષ�નાં જૂથોમાં આવતાં તમામ બાળકો અને યુવાન લોકો પાનખર સત્રની શ�આતથી સ્કૂલ 
અને કોલેજમા ંપૂરા સમય માટે પાછાં ફરશે. 

નસ�રીઓમા ંઅને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો પાસે જતા ંબાળકો 1 જૂનથી પાછા ંજઈ શ�ા ંહતાં. 20 
જુલાઈથી, નસ�રીઓ તેમના સામાન્ય જૂથ સંખ્યાનાં બાળકો ફરીથી રાખી શકી હતી. 

માચ� મિહનામાં સ્કૂલો અને કોલેજો મોટાભાગના ંિવ�ાથ�ઓ માટે બંધ કરવામા ંઆવ્યા બાદથી ત્યાં 
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નો પ્રભાવ ઓછો થઈ ગયો છે. NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ�ેસ પ�િત શ� થઈ 
ગઈ છે અને સારી રીત ેચાલી રહી છે અને વધાર ેસુરિ�ત વાતાવરણો ઊભાં કરવા માટે અમલમા ં
મૂકવાં જ�રી પગલા ંિવશે હવે અમે વધાર ેસમ�એ છીએ. 

વૈ�ાિનક પુરાવા બતાવે છે કે કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)થી બાળકો ગંભીરપણે બીમાર પડવાનંુ 
જોખમ પખુ્ત વયના ંલોકોની સરખામણીમા ંઘણંુ ઓછંુ છે. બાળકો પખુ્ત વયનાં લોકો કરતા ંવધાર ે
પ્રમાણમા ંઆ રોગ એકબી�મા ંફેલાવે છે એવા કોઈ પુરાવા નથી. પરંતુ, કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-
19) �ાં સુધી સમાજમા ંરહેશે ત્યા ંસુધી જોખમો તો રહેશે જ. 

જોખમો સામ ેપહોંચી વળવા માટે, નવા સત્રમાં બાબતો થોડી જુદી હશે. અમે નસ�રીઓ, 
ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો તેમજ કોલેજોને જોખમો ઓછા કરવામા ંમદદ માટે અનેક પ્રકારના ં
સુર�ા�ક પગલા ંઅમલમા ંમૂકવા માટે ક�ુ ંછે. 

તમારા બાળકની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ અથવા કોલેજ ેશંુ ફેરફારો કયા� છે તે િવશે તેઓ 
તમને વધાર ેમાિહતી આપી શકશે. 

હાજરી 

નસ�રી અન ેચાઈલ્ડમાઈન્ડરોને ત્યાં હાજરી 

તમા�ં બાળક નસ�રીમાં કે ચાઈલ્ડમાઈન્ડરને ત્યાં, બી� કોઈ અરલી યસ� પ્રોવાઈડરને ત્યાં �ય કે 
નિહ તેનો િનણ�ય તમારો છે, પરંત ુતમારા બાળકને આપવામા ંઆવેલી જગ્યા સ્વીકારવાનંુ અમે 
તમને જ�રથી પ્રોત્સાહન આપીશંુ. નાના ંબાળકો જમે તેમની સામાિજક આવડતો િવકસાવે તેમ 
તેમને બાળસંભાળના ંસ્થાનમા ંજવાથી એક પ્રકારનો િનયતક્રમ મળી રહે છે. 

તમે બાળસંભાળ માટેની પસંદગીઓ વેબસાઈટ પર જઈને તમા�ં બાળક કોઈ પ્રકારની મફત 
બાળસંભાળની હકપાત્રતાઓ મેળવવા લાયક બને છે કે નિહ ત ેતપાસી શકો છો. આ 2 વષ�ના ં
બાળકના માતાિપતાઓ માટે એકંદર ેવાિષ�ક £2,500 અને 3 અને 4 વષ�ના ંબાળકોના ં
માતાિપતાઓ વાિષ�ક £5,000 સુધીની રકમ છે. 

સ્કૂલ અને કોલેજમાં હાજરી 

બાળકો અને યુવાન લોકો તમેની શૈ�િણક પ્રગિત, તેમની સુખાકારી અને તેમના િવસ્તૃત િવકાસ 
માટે સ્કૂલ અને કોલેજમા ંપાછાં ફર ેતે અત્યંત અગત્યનંુ છે. નવા શૈ�િણક વષ�ની શ�આતથી 
સ્કૂલમાં હાજરી ફરિજયાત છે. એટલે કે માતા કે િપતા તરીકે તમારા બાળકને (જો તેઓ ફરિજયાત 
સ્કૂલે જવાની ઉંમરના ંહોય તો) િનયિમતપણે સ્કૂલે મોકલવાની તમારી કાનૂની ફરજ બને છે. 

https://www.childcarechoices.gov.uk/


16 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં માટેના િશ�ણને લગતી કોઈ કાનૂની ફરજ બનતી નથી પરંતુ જો યુવાન 
વ્યિ� હાજરી નિહ આપે, તો તમેણે કોસ� છોડી દીધો હોવાનંુ તેમની કોલેજ કદાચ માની લેશે. 

કોઈ માન્ય કારણ વગર બાળક અથવા યુવાન વ્યિ� સ્કૂલમાં હાજરી ન આપ,ે તો લોકલ ઓથોિરટી 
અને સ્કૂલો પાસે હાજરી અપાવવાની અમલબ�વણી કરવા માટેની અનેક પ્રકારની કાનૂની સ�ાઓ 
છે. 

જો બાળકો અને યુવાન લોકોને લૉકડાઉન ખૂબ વધાર ેપડતું મુશ્કેલ લાગ્યંુ હોય, તો તમેની સ્કૂલ કે 
કોલેજ શ�આતમાં તબ�ાવાર પાછા ફરવાની ગોઠવણ સૂચવી શકે. આ તો જ કરવામા ંઆવશે, જો 
તે તમારા બાળકની જ�રતો મુજબ યોગ્ય હશે અને તમારી સાથ ેપહેલેથી ન�ી કરવામા ંઆવ્યંુ 
હશે. તમારા બાળકને શ� હશે એટલે તરત જ પૂરા સમયની હાજરી આપવા માટે સહાયતા 
કરવામાં આવશે. 

જો તમ ેતમા�ં બાળક સ્કૂલ અથવા કોલેજમા ંપાછંુ �ય તે િવશે િચંિતત હો, કારણ કે તમેના પર 
બી�ં કોઈ જોખમો રહેલાં હોવાનંુ તમા�ં માનવંુ હોય, તો તે િવશે તમાર ેતમારી સ્કૂલ કે કોલેજ સાથે 
ચચા� કરવી જોઈએ. જોખમો ઘટાડવા માટે તેઓ કેવી રીતે બાબતો બદલી ર�ાં છે ત ેતેઓ તમને 
સમ�વી શકવા ંજોઈએ. આ વાતચીતમાં તમારી સહાયતા માટે કેટલાંક સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે, જમે 
કે અમુક સમયની ગેરહાજરી પછી સ્કૂલમા ંપાછા ંફરવંુ પરની આ પિત્રકા. 

સેલ્ફ-આઈસોલેશન અન ેિશિલ્ડંગ 

અમુક નાની સંખ્યામા ંબાળકો અને યુવાન લોકો �હરે આરોગ્ય િવભાગની સલાહ અનુસાર હાજરી 
ન આપી શકે, એવંુ બને, કારણ કે તેઓઃ 

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

જો તમા�ં બાળક આ કારણોસર સ્કૂલ કે કોલેજમા ંહાજરી ન આપી શકે, તો તમારી સ્કૂલ કે કોલેજને 
પૂછો કે ઘર ેબેસીને િશ�ણ આપવા માટે તેઓ શંુ ટેકો આપી શકે તેમ છે. 

તમામ પુખ્ત વયના ંલોકો અને બાળકો માટેની િશિલ્ડંગની સલાહ 1 ઓગસ્ટથી થંભાવી દેવામા ં
આવી હતી. આનો અથ� એ છે કે બાળકો અને યુવાન લોકો સ્કૂલ કે કોલેજમા ંપાછા ંફરી શકે છે, જો 
તેઓઃ 

 િશલ્ડ કરી રહેલાં દદ�ઓની યાદી પર હોય 
 કુટંુબના કોઈ સભ્ય િશલ્ડ કરી ર�ાં હોય 

હાલની સલાહ માટે તબીબી કારણોસર જ ેલોકોને અત્યંત અરિ�ત ઓળખવામા ંઆવ્યાં હોય તેમનંુ 
ર�ણ કરવા અને િશિલ્ડંગ કરવા િવશેની માગ�દિશ�કા જુઓ. 

િનષ્ણાત આરોગ્ય વ્યવસાિયકની સંભાળ હેઠળ રહેલા ંબાળકો અને યુવાન લોકો સ્કૂલ કે કોલેજમા ં
પાછા ફર ેતે પહેલાં તેમની સંભાળ િવશે તમેના આરોગ્ય વ્યવસાિયક સાથ ેચચા� કરવાની જ�ર 
પડશે. આ સામાન્ય રીત ેતેમની આગામી આયોિજત તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટ વખત ેહોવંુ જોઈએ. 

https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance
https://www.sendgateway.org.uk/whole-school-send/find-wss-resources/
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


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

ર�ઓમા ંફરવા જવું 

હંમેશની જમે જ, તમાર ેર�ઓમા ંફરવા જવાનંુ આયોજન સ્કૂલ અને કોલેજની ર�ઓના િદવસો 
દરમ્યાન કરવંુ જોઈએ. સત્રના સમય દરમ્યાન તમારા ંબાળકોને સ્કૂલમાંથી ર� પર લઈ જવાની 
પરવાનગી માગવાનંુ ટાળો. 

એ ધ્યાનમાં રાખશો કે તમ ેિવદેશની મુસાફરી કરીને પાછા ંઆવો તે પછી તમાર ેઅને તમારા ં
બાળકોએ કદાચ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની જ�ર પડે. 

નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજોને શ� તેટલા ં
સલામત બનાવવામાં મદદ કરવી 
દરકે નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ અથવા કોલેજ પાનખરના સત્ર માટેના તમેના આયોજનના 
ભાગ�પે આરોગ્ય અને સુર�ાનાં જોખમોને લગતી તમેની પોતાની આકારણી (િરસ્ક અસેસમેન્ટ) 
કરશે. 

આના ભાગ�પ,ે આરોગ્ય પરનાં જોખમો ઘટાડવા માટે આવશ્યક હોય તેવા ંકેટલાંક વલણો 
અમલમા ંમૂકવા માટે અમે નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો તેમજ કોલેજોને ક�ું છે. 

નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અન ેકોલેજો લેશે તેવાં પગલાં 

અમે નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજોને ક�ું છેઃ 

 વત�માન �હેર આરોગ્યની માગ�દિશ�કા અનુસાર, સ્કૂલ કે કોલેજમા ંકોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-
19)ના પુ�ી કરાયેલા કોઈ પણ કેસો અંગે સંભાળ લેવી - આનો અથ� એ થાય કે જો તમા�ં 
બાળક, વાઈરસ તપાસનંુ પોઝીટીવ પિરણામ ધરાવતી કોઈ વ્યિ� સાથે િનકટના, �બ� 
સંપક�મા ંઆવ્યંુ હોય તો (તમેની સ્થાિનક આરોગ્ય સુર�ા ટુકડી તરફથી આપવામા ં
આવનારી સલાહના આધાર)ે તમારા બાળકને તેમની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ અથવા 
કોલેજ 14િદવસ સુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનંુ કહી શકે. 

 દરકે જણ તેમના હાથ સામાન્ય કરતા ંવધાર ેવાર સાફ કર ેતેની ખાતરી કરવી, તેઓ પહેલી 
વાર સ્થળ પર આવે, બે્રક પરથી પાછા ંફર,ે અને ખાતા ંપહેલા ંઅને ખાઈ લીધા પછી - આ 
20 સેકંડ સુધી સાબ ુતેમજ વહતેા પાણી વડે કરવંુ જોઈએ અથવા હેન્ડ સેનીટાઈઝર 
વાપરીને કરવંુ જોઈએ. 

 �ાસોચ્છ્વાસની સારી આરોગ્ય સ્વચ્છતાની ખાતરી કરવા, 'પકડી લો, િબનમા ંફ�કી દો, 
નાશ કરી નાંખો' વલણને પ્રોત્સાિહત કર ે

 સફાઈમાં વધારો કરવો, વારંવાર અડવામાં આવતી સપાટીઓ વધાર ેવાર સાફ કરવા સિહત 

નસ�રીઓ અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો પણ તેમનાથી બનશે ત્યાર ેએકબી� ંસાથેનો સંપક�  બને તેટલો 
ઓછો રાખશે. આ માટે તેઓ જુદી જુદી ઉંમરનાં બાળકો માટે જુદાં �મો વાપર ેઅને તે જૂથોને જુદા ં
જુદા ંરાખ ેએવંુ બની શકે. 



સ્કૂલો અને કોલેજો સંપક�  બને તેટલો ઓછો કરશે અને શ� તેટલા પ્રમાણમા ંસામાિજક અંતર 
�ળવવાનંુ પ્રોત્સાહન આપશે. આ સવ��મ કઈ રીત ેકરી શકાય તે તઓે પોતે ન�ી કરશે, કારણ કે 
દરકે સ્કૂલ કે કોલેજ માટે ત ેજુદંુ જુદંુ હશે. આ માટે બાળકો અને યુવાન લોકોનેઃ 

 િનિ�ત કરવામા ંઆવેલા ંઅલગ અલગ જૂથોમા ં(કે બબલોમા)ં રહેવાનંુ કહેવામા ંઆવશે 
 બે વ્યિ�ની વચ્ચે અંતર �ળવવાનંુ કહેવામા ંઆવશે 

અમે �ણીએ છીએ કે નાનાં બાળકો સામાિજક અંતર કદાચ ન �ળવી શકે. શ� છે કે નાના ં
બાળકો માટે જૂથોને અલગ રાખવા પર અને થોડા ંમોટા ંબાળકો માટે, તેમની વચ્ચે અંતર રાખવા 
પર ભાર મૂકવામાં આવશે. 

તમે લઈ શકો તેવાં પગલાં 

તમારા બાળકને તેમની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ કે કોલેજમા ંમોકલશો નિહ, જોઃ 

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

જો તમને અથવા તમારા બાળકને િચ�ો દેખાવાનંુ શ� થાય તો તપાસની ગોઠવણ કરો. તમારી નસ�રી, 
ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ કે કોલેજને પિરણામોની �ણ કરો. 

જો તપાસનંુ પિરણામ પોઝીટીવ આવે, તો જ ેકુટંુબોમા ંકોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના સંભિવત 
અથવા પુિ� કરાયેલ ચેપ હોય તેમના માટેની માગ�દિશ�કા અનુસરો અને NHSની ટેસ્ટ એન્ડ ટ�ેસ 
પ્રિક્રયા સાથે સંકળાવ. 

અહી ંઆપવામા ંઆવેલી સલાહ તેમજ િવસ્તૃત �હેર જનતા માટેની આરોગ્ય સલાહ અને 
માગ�દશ�નનંુ પાલન કરીને તમ ેનસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો તેમજ કોલેજોને આ પગલાંનો 
અમલ કરવામા ંમદદ કરો તે ખરખેર અગત્યનંુ છે. 

ચહેરા પરનાં આવરણો 

અ�તન પુરાવા અને સલાહ એવી છે કે �ા ંસામાિજક અંતર સલામતીથી �ળવી શકાય તેમ ન 
હોય અને તે િવસ્તારમા ંજો વ્યાપક પ્રમાણમા ંરોગચાળાનો ફેલાવો હોય, તો 12 વષ� અને તેથી વધાર ે
ઉંમરના ંબાળકોએ માસ્ક પહરેવો જોઈએ. 

રાિ��ય સ્તર,ે નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજોમા ંસામાન્ય રીત ેચહેરા પરના ંઆવરણો 
પહેરવાનંુ જ�રી હોવાની અમ ેભલામણ કરતા ંનથી. આનંુ કારણ એ છે કે, નસ�રીઓ, 
ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજો જ ેઅિભગમો અમલમાં મૂકી ર�ાં છે તેનાથી આરોગ્ય પરના ં
જોખમો પહેલેથી જ ઓછાં થઈ ગયાં છે. 

રાિ��ય રીતે, સેકન્ડરી સ્કૂલો (અથવા �ાં યર 7 કે તેથી મોટી ઉંમરના ંિવ�ાથ�ઓ હોય ત ેસ્કૂલોમાં) 
અને કોલેજોમાં, વગ�ની બહારના િવસ્તારોમાં (જમે કે કોિરડોરમા)ં સામાિજક અંતર �ળવવાનંુ 
મુશ્કેલ બનતું હોય ત્યા ંજો તેમને લાગ ેકે તેમની સ્કૂલ કે કોલેજ માટે યોગ્ય છે તો િવ�ાથ�ઓ, 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


કમ�ચારીઓ તેમજ અન્ય મુલાકાતીઓને ચહેરા પરના ંઆવરણો પહેરવાનંુ કહેવાની તમેને પસંદગી 
રહેશે. 

જો તમ ેરાિ��ય હસ્ત�ેપના િવસ્તારમા ંહો, તો સેકન્ડરી સ્કૂલો અને કોલેજોમા ંસાવ�જિનક 
િવસ્તારોમા ંિવ�ાથ�ઓ અને પુખ્ત લોકોએ ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવા ંજોઈએ. જો તમારા 
િવસ્તારમાં આવંુ હશે, તો તમારી સ્કૂલ અથવા કોલેજ નવી ગોઠવણો િવશે અને ચહેરા પરનાં 
આવરણો પહેરવાનંુ જ�રી હોવા િવશે તમને �ણ કરશે. 

વત�માન પુરાવાઓના આધાર,ે વગ�મા ંચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં જ�રી નિહ બને. કારણ કે 
સ્કૂલો અને કોલેજો જ ેવલણો અમલમાં મૂકી ર�ાં છે તનેાથી વગ�મા ંજોખમો ઘણાં ઘટી જશે અને 
તેનાથી િશ�ણ તેમજ શીખવવા ઉપર નકારાત્કમ અસરો પણ પડી શકે છે. 

નસ�રીઓમા,ં ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોને ત્યા ંઅને પ્રાઈમરી સ્કૂલોમા ંબાળકોએ ચહરેા પરનાં આવરણો 
પહેરવાંની જ�ર નિહ પડે. પ્રાઈમરી સ્કૂલોમા ં�ાં વગ�ની બહારના િવસ્તારોમા ંકમ�ચારીઓ અથવા 
મુલાકાતીઓ વચ્ચે સામાિજક અંતર �ળવવાનંુ શ� નિહ હોય, દાખલા તરીકે, સ્ટાફ�મોમાં, ત્યાં 
કમ�ચારીઓને અથવા મુલાકાતીઓને ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાનંુ કહેવાનંુ, અથવા આવા 
સંજોગોમાં તેમણે ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં જોઈએ એવંુ તેમની સાથે ન�ી કરવાનંુ 
હેડટીચરની મર� ઉપર રહેશે. 

કોલેજોમાં િવ�ાથ�ઓને ચહેરા પરના ંઆવરણો પહેરવાનંુ કહેવામા ંઆવી શકે, �ા ં

 િશ�ણની ગોઠવણ કામના કોઈ સ્થળ પ્રકારની અથવા તેના જવેી સમાન હોય (દાખલા
તરીકે, કોઈ રસે્ટોરંટ, જ ે�હેર જનતા માટે ખુલ્લી હોય)

 કામના સ્થળ પરની જ�િરયાત હોય અથવા બંિધયાર વાતાવરણમા ંહોય, �ાં િવ�ાથ�ઓ
�હેર જનતાના ંઅન્ય લોકોના સંપક�માં આવી શકે તેમ હોય

ચહેરા પરનાં આવરણો યોગ્ય રીત ેપહેરવામા ંઆવે તે ખૂબ જ અગત્યનંુ છે. તમામ સ્કૂલો અને 
કોલેજોમાં ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં, કાઢવા,ં મૂકવા ંઅને સલામતીથી િનકાલ કરવા માટેની 
ખાતરી કરવાની પ�િત હોવી જોઈએ. તેમની કાય�પ�િત શંુ છે ત ેતેમણે તમને જણાવવંુ જોઈએ. 

કેટલાંક િવ�ાથ�ઓને ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવામાંથી મુ�ી આપવામા ંઆવી શકે. આ 
મુ�ીઓ સ્કૂલો અને કોલેજોમા ંલાગ ુપડશે, આથી ચહરેા પરના ંઆવરણો પહેરવાની કોઈ પણ 
જ�િરયાતો એ બાળકો અને યુવાન લોકોને લાગ ુપડતી નથી, જઓેઃ 

 ચહેરા પર આવરણ ન પહેરી શકે તેવી કોઈ અસમથ�તા ધરાવતા ંહોય
 ચહેરા પર આવરણ પહરેવાથી અત્યંત તણાવમા ંઆવી જતાં હોય
 વાતચીત માટે હોઠનંુ હલનચલન વાંચવા (િલપ રીડીગં) પર આધાર રાખતી કોઈ વ્યિ�ની

સાથે હોય

નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ અથવા કોલેજમા ંઆવવંુ અને 
ત્યાથંી જવંુ 



કેટલીક નસ�રીઓ, સ્કૂલો કે કોલેજોએ ત ેશ� થવાના અને પૂરા થવાના સમય જુદા જુદા રાખવાની 
અથવા તેમાં ફેરફારો કરવાની જ�ર પડશે. આના લીધે જૂથો આવે અને ત્યાંથી �ય ત્યાર ેતેમને 
છુટા ંરાખી શકાશે. જો સ્કૂલો અને કોલેજો આમ કરવાનંુ પસંદ કર,ે તો તેના કારણે િશ�ણ પૂ�ં 
પાડવામાં તમેનો સમય ઘટવો ન જોઈએ - પરંત ુતેના લીધે તમારા બાળકના શ� કરવાના અને પૂ�ં 
કરવાના સમય બદલાઈ શકે. 

સ્કૂલો અને કોલેજો, જ�રત મુજબ સ્કૂલના ંકોઈ વાહનવ્યવહાર તેમજ અન્ય પિરવહનો સાથ ેમળીને 
સમયની સુસંગત ગોઠવણ કરશે. 

તમારી નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ અથવા કોલેજ જ ેકોઈ ફેરફારો કરી ર�ા હશે ત ે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 દરકે જણે પોતાની ભૂિમકા ભજવવી જ�રી છે. શ� 
હોય તો તમાર ેવાહનોની વૈકિલ્પક સગવડો શોધવી જોઈએ, ખાસ કરીને ચાલીને અથવા સાઈકલ 
પર જવંુ, મુખ્યત્વે ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયે. 

આનાથી એ ખાતરી કરવામા ંમદદ થશે કે જમેને �હરે વાહનો વાપરવાની જ�રત હોય ત ેલોકો 
માટે સલામતીથી મુસાફરી કરવા �હેર વાહનોમા ંપૂરતી �મતા હોય. તેનાથી તમારા કુટંુબના 
આરોગ્યને પણ ફાયદો પહોંચશે. આ માગ�દિશ�કાઓ જુઓઃ 

 સ્કૂલે ચાલીને જવંુ પર Living Streets 
 બાળકોને સ્કૂલે મૂકવા લેવા જતી વખત ેસલામત રહેવંુ પર Sustrans 

જો તમ ેઅને તમા�ં બાળક તમેની નસ�રી, ચાઈલ્ડમાઈન્ડર, સ્કૂલ કે કોલેજ પહોંચવા માટે �હેર 
વાહનો પર આધાર રાખતા ંહો, તો મુસાફરો માટે સલામતીપૂવ�ક મુસાફરી કરવાની માગ�દિશ�કા લાગ ુ
પડશે. અમુક િવસ્તારોમાં, બાળકો અને યુવાન લોકોને તેમની સ્કૂલ કે કોલેજ પહોંચવામા ંમદદ માટે 
લોકલ ઓથોિરટીઓ ખાસ સ્કૂલો માટેના ંવધારાના ંવાહનોની સગવડ પૂરી પાડી શકે. 

જો તેમના ંકુટંુબનાં કોઈ સભ્યને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના ંિચ�ો હોય, તો ત ેબાળકો અને 
યુવાન લોકોએ તેમજ તેમનાં માતાિપતાઓ અને કેરરોએ નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલ અથવા 
કોલેજ ન જ જવંુ જોઈએ. 

લાયક બનતા ંબાળકો માટે ઘરથેી સ્કૂલ ેજવા માટે મફત વાહનની સગવડ 

લાયક બનતાં બાળકો માટે ઘરથેી સ્કૂલે જવા માટે મફત વાહનની સગવડ પરૂી પાડવાની લોકલ 
ઓથોિરટીની ફરજ બદલાતી નથી. ઘરથેી સ્કૂલે 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 બજટે અથવા માઈલેજ અલાવન્સ સ્વીકારવા માટે કહી શકે. આનંુ કારણ એ હોઈ શકે 
કે જથેી જમેને જ�રત હોય ત ેદરકે જણને ખાસ ફાળવવામા ંઆવતા ંવાહનોની �મતા પૂરતા 
પ્રમાણમા ંહોવાની ખાતરી કરી શકાય. 

https://www.livingstreets.org.uk/walk-to-school/parents-and-carers
https://www.sustrans.org.uk/our-blog/get-active/2020/everyday-walking-and-cycling/heading-back-to-school-after-lockdown-advice-for-families/
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/government/publications/transport-to-school-and-other-places-of-education-autumn-term-2020


તમારાથી બની શકે તો ત ેઓફર સ્વીકારો તેવી અમારી તમને િવનંતી છે. તેના લીધે ભિવષ્યમા ં
તમારા બાળક માટેના ખાસ વાહનની સગવડની તમેની હકપાત્રતા પર અસર પડશે નિહ. તમ ેન 
ઈચ્છતા ંહો અથવા ન સ્વીકારી શકો તેમ હો તો લોકલ ઓથોિરટી તમને તે માટે ફરજ પાડી શકે 
નિહ. 

અંગત ચૂકવણી અથવા માઈલેજ અલાવન્સ સ્વીકારવામા ંતમે અમુક ચો�સ સમય સુધી બંધાઈ 
�વ તેવી લોકલ ઓથોિરટીએ તમારી પાસેથી અપે�ા ન રાખવી જોઈએ, પરંતુ તમારા બાળક માટે 
ઘરથેી સ્કૂલે જવાની વાહનની સગવડ ફરીથી ચાલુ કરવા લોકલ ઓથોિરટીને અમુક વાજબી સમય 
અગાઉથી સૂચના આપવાની જ�રી રહેશે. 

સ્કૂલ અથવા કોલેજ માટે ખાસ ફાળવવામાં આવેલાં વાહનોની સગવડનો ઉપયોગ 
કરવો 

ખાસ કરીને સ્કૂલ અથવા કોલેજ માટે ફાળવવામા ંઆવેલ વાહનો પર લોકલ ઓથોિરટીઓ, સ્કૂલો 
અને પિરવહન પ્રોવાઈડરોએ �હેર વાહનો માટેની સામાિજક અંતર �ળવવાની માગ�દિશ�કાનંુ 
એકસરખુ ંપાલન કરવંુ જ�રી નિહ બને. આનંુ કારણ એ છે કેઃ 

 ખાસ સ્કૂલ માટેના ંવાહનો મોટાભાગે િનયિમત�પ ેએક જ સરખા જૂથના ંબાળકોને લઈ
�ય કે પાછાં લાવે છે

 ખાસ સ્કૂલ માટેના ંવાહનો પર જતાં બાળકો અને યુવાન લોકો �હરે જનતાના ંલોકો સાથે 
હળતા ંમળતાં નથી

લોકલ ઓથોિરટીઓ, સ્કૂલો તેમજ પિરવહનો પૂરા પાડનારાંઓ �ાં શ� હશે ત્યા ંબને તેટલંુ વધાર ે
સામાિજક અંતર રાખવા અને રોગ પ્રસારણનંુ જોખમ બને તેટલંુ ઘટાડવા માટે વાજબીપણે 
વ્યવહા� હોય તે બધંુ જ કરશે. શંુ વ્યવહા� છે તે સ્થાિનક સંજોગો અનુસાર જુદંુ જુદંુ હોઈ શકે છે. 
આમા ંઆનો સમાવેશ થઈ શકેઃ 

 આ વાહનો પર તમારા બાળકને કોઈ એક જ સીટ િનયિમત રીતે વાપરવાનંુ કહેવંુ
 વાહન પર ચડવા અને ઉતરવાનંુ ક્રમવાર અને/અથવા પ�િતસર હોય
 વાહનો િનયિમત રીત ેસાફ કરવાની ખાતરી કરવી
 વાહન ચલાવનારા ંવાહનમાં તા� હવાનો પ્રવાહ બને તેટલો વધાર ેરાખે તેની ખાતરી કરવી

સ્થાિનક રીત ેઆપવામાં આવતી કોઈ પણ સલાહ તમ ેઅનુસરો અને તમા�ં બાળક ન�ી કરવામા ં
આવેલા કોઈ પણ િનયમો અનુસરવાની અગત્યતના �ણે અને સમજ ેતે અગત્યનંુ છે. 

સ્કૂલ અને કોલેજ જવા-આવવાની મુસાફરી કરતી વખત ેચહેરા પર આવરણો 
પહેરવાં 

11 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં મોટા ભાગના ંબાળકો અને યુવાન લોકોએ �હેર વાહનો પર હવેથી ચહેરા 
પર આવરણ (ફેસ કવિરંગ) પહેરવાં જ�રી છે. આ એ બાળકો અને યુવાન લોકોને લાગ ુપડતું નથી, 
જઓેઃ 

 ચહેરા પર આવરણ ન પહેરી શકે તેવી કોઈ અસમથ�તા ધરાવતા ંહોય
 ચહેરા પર આવરણ પહરેવાથી અત્યંત તણાવમા ંઆવી જતાં હોય



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

સેકન્ડરી સ્કૂલ કે કોલેજ જવા-આવવા માટેના ંખાસ ફાળવવામા ંઆવેલાં વાહનો પર મુસાફરી કરતી 
વખત ેપણ, જમેને તેમાંથી છૂટ અપાયેલી હોય તે િસવાયના ં11 વષ�થી વધુ ઉંમરના ંબાળકો અને 
યુવાન લોકો ચહેરા પર આવરણ પહેર ેતેવી અમારી સલાહ છે. 

જો તમારા બાળકે તેમના સપોટ� બબલ અથવા ઘરનાં સભ્ય િસવાય બી� કોઈની સાથ ેકારમા ંસ્કૂલે 
જવંુ પડતું હોય, તો તેમણેઃ 

 દરકે વખતે એક જ સરખાં લોકો સાથ ેજવંુ જોઈએ 
 હવાની અવરજવર માટે બારીઓ ખુલ્લી રાખવી જોઈએ 
 જો તેઓ 11 વષ�થી વધુ ઉંમરના ંહોય તો ચહેરા પર આવરણ પહેરવંુ જોઈએ 

ચહેરા પરનાં આવરણો યોગ્ય રીત ેપહેરવામા ંઆવે તે ખૂબ જ અગત્યનંુ છે. તમામ સ્કૂલો અને 
કોલેજોમાં ચહેરા પરનાં આવરણો પહેરવાં, કાઢવા,ં મૂકવા ંઅને સલામતીથી િનકાલ કરવા માટેની 
ખાતરી કરવાની પ�િત હોવી જોઈએ. તેમની પ�િત શંુ છે તે તેમણે તમને જણાવવંુ જોઈએ. 

અભ્યાસક્રમ 
િવ�ાથ�ઓ પાનખર સત્રમાં પાછાં ફર ેત્યાર ેસ્કૂલો તમેને શંુ ભણાવશે તેની અમારી અપે�ાઓ અમે 
જણાવી છે. સ્કૂલો તમામ િવષયોમાં મહ�વાકાં�ી અને િવસ્તૃત અભ્યાસક્રમ પૂરો પાડશે. 

પી.ઈ. અને સંગીત જવેા કેટલાક િવષયોમાં ફેરફારો કરવા પડી શકે, જથેી સ્કૂલો આ િવષયો બને 
તેટલા સુરિ�ત રીત ેભણાવી શકે. 

નવા શૈ�િણક વષ�માં કોલેજો પૂરપેૂરા, ઊચ્ચ-ગુણવ�ાના અભ્યાસના કાય�ક્રમો ફરીથી શ� કરશે 
એવી અમારી અપે�ા છે. 

જ�ર પડશે તો સ્કૂલો અને કોલેજો દૂર રહીને િશ�ણ પૂ�ં પાડવાની યોજનાઓ પણ બનાવશે. એટલે 
કે જો તમારા બાળકે િશિલ્ડંગ અથવા સેલ્ફ-આઈસોલેશનને પિરણામ ેઘર ેરહેવંુ પડશે, તો તમેની 
સ્કૂલ અથવા કોલેજ તેમને િશ�ણ ચાલુ રાખવામા ંટેકો આપશે. 

અમે £1 િબિલયનની િકંમતના કૅચ અપ પૅકેજની ઘોષણા કરી દીધી છે, જથેી િવ�ાથ�ઓએ 
ગુમાવેલા તમેના િશ�ણ સમયની ભરપાઈ કરવા માટે. સાથ ેજમેને સૌથી વધાર ેજ�રત હોય તેમને 
વધારાનો ટેકો પૂરી પાડવા માટે તેમને જ�રી સંસાધનો સ્કૂલો પાસે હોય તેની ખાતરી કરી શકાય. 

મૂલ્યાંકનો અને પરી�ાઓ 

પ્રાઈમરી અથવા જુિનયર સ્કૂલોમા ંમૂલ્યાંકનો (અસેસમેન્ટ્સ) 

કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નો ફેલાવો િનયંિત્રત કરવા માટે મોટાભાગના ંિવ�ાથ�ઓ માટે સ્કૂલો 
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 સ્કૂલોને જ ેટેકાની સૌથી વધાર ેજ�રત છે તે તેમને આપીએ ત ેઅત્યંત અગત્યનંુ છે. 
આમા ંટેકો આપવા માટે, અમે અરલી યસ� ફાઉન્ડેશન સ્ટેજ (EYFS) પ્રોફાઈલ તેમજ તમામ વત�માન 
કાયદાકીય પ્રાથિમક મૂલ્યાંકનો તમેના 2020થી 2021ના શૈ�િણક વષ�મા ંફરી પાછા ંતમેના સામાન્ય 
ટાઈમટેબલનંુ અનુસરણ કર ેતેવંુ િવચારી ર�ાં છીએ. 

GCSEs અન ેA લેવલ 

કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) ફાટી નીકળવાને કારણે 2020 ઉનાળામા ંકોઈ પરી�ાઓ લેવામા ં
આવી ન હતી. િવ�ાથ�ઓ લાયકાતો મેળવી શકે તે માટે અમે �હેરાત કરી હતી કે જ ેિવ�ાથ�ઓ 
આ ઉનાળામાં A લેવલ, AS લેવલ અથવા GCSE પરી�ાઓમાં બેસવાના ંહતા ંતેમને ગણતરી 
કરાયેલ ગે્રડ આપવામા ંઆવશે. 

ગ્રેડ્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે 

દરકે િવ�ાથ� માટે સ્કૂલો અને કોલેજોએ દરકે િવષયમા ંકેિન્દ્રય રીત ેમૂલ્યાંિકત કરાયેલ (સેન્ટર 
અસેસમેન્ટ) ગે્રડ આપ્યા છે. જો પરી�ાઓ લેવામા ંઆવી હોત તો તેમને આ ગે્રડ મળ્યા હોવાની 
સૌથી વધાર ેસંભાવના હતી એવંુ તમેની સ્કૂલ કે કોલેજનંુ માનવંુ છે. તેમણે અનેક પુરવાઓ ધ્યાનમા ં
લીધા હશે, દાખલા તરીકે પરી�ા વગરના ંમૂલ્યાંકનો અને મૉક પરી�ાનાં પિરણામો. 

આ ગે્રડ્સને Ofqual �ારા િવકસાવવામા ંઆવેલ સ્ટાન્ડડા�ઈઝેશન (પ્રમાણભૂત કરવાની) 
પ્રિક્રયામાંથી પસાર કરવામા ંઆવતા હોય છે, જનેા પરથી આખરી ગણતરી કરાયેલ ગે્રડ મળે છે. 

સોમવાર 17 ઓગસ્ટના રોજ સેકે્રટરી ઓફ સ્ટેટ �ારા એવી પુ�ી કરવામા ંઆવી હતી કે AS/A લેવલ 
અને GCSEs માટે સ્ટાન્ડડા�ઈઝેશન પ્રિક્રયા કરવામા ંનિહ આવે. તેના બદલે, તમામ િવ�ાથ�ઓને 
તેમની સ્કૂલ કે કોલેજ �ારા રજૂ કરવામા ંઆવેલા સેન્ટર અસેસમેન્ટ ગે્રડ આપવામા ંઆવશે. જો 
સેન્ટર અસેસમેન્ટ ગે્રડ ગણતરી કરાયેલ ગે્રડ કરતા ંઓછા હશે, તો ગણતરી કરાયેલ ગે્રડ માન્ય રહેશે. 

આ ગે્રડ આખરી ગણાશે, િસવાય કે તમેાં કોઈ કાય�વાહીની ભૂલ થઈ હોવાના પુરાવા હોય. 

િવ�ાથ�ઓ ઉનાળામા ંતેમનંુ આગામી પગલંુ લેવા માટે તેમને મળેલા ગે્રડનો ઉપયોગ કરી શકશે. 
આ ગે્રડનંુ મૂલ્ય આગળના વષ�માં આપવામા ંઆવતા ગે્રડ જટેલંુ જ સમાન રહેશે. 

પાનખર 2020મા ંવધારાની પરી�ાઓ 

અમે સ્વીકારીએ છીએ કે કેટલાંક િવ�ાથ�ઓ તમેના ઉનાળાના ગે્રડથી ખુશ નિહ હોય અથવા તમેને 
તેમના િશ�ણના આગામી તબ�ામાં જવા માટે વધાર ેસારા ંપિરણામની જ�ર હશે. એવા ંપણ 
કેટલાંક િવ�ાથ�ઓ હશે જમેના માટે ઉનાળામા ંગે્રડ્સ આપી શકાય તેટલા પૂરતા પરુાવાઓ નિહ 
મળ્યા હોય. આ િવ�ાથ�ઓ પાનખર 2020મા ંપરી�ાઓ આપી શકે તે અગત્યનંુ છે. 

આ િવ�ાથ�ઓને સહાય કરવા માટે, અમ ેપરી�ાઓની વધારની શે્રણીઓ ચલાવી ર�ાં છીએ. AS 
અને A લેવલની પરી�ાઓ ઓક્ટોબરમા ંઅને GCSE પરી�ાઓ નવેમ્બરમા ંલેવામા ંઆવશે. 

પાનખર 2020ની પરી�ાઓમા ંદાખલો લેવાની આખરી તારીખો 



જ ેિવ�ાથ�ઓ પાનખરની પરી�ાઓમાં બેસવા માગતા ંહોય તેમણે તઓે ઉનાળામા ંતેમની જ ેસ્કૂલ 
કે કોલેજમાથંી પરી�ા આપવાનાં હતા ંતેમના �ારા તે કરવંુ જોઈએ. દાખલા લેવાની આખરી 
તારીખો આ મુજબ છેઃ 

 A અને AS લેવલ માટે 4 સપ્ટેમ્બર 
 GCSEs માટે 18 સપ્ટેમ્બર (ઈંગ્લીશ અને મથૅ્સ િસવાય, તે માટેની આખરી તારીખ 4 

ઓક્ટોબર છે) 

Ofsted ઈન્સપેક્શનો 
પાનખર સત્રમાં Ofsted (ઓફસ્ટેડ) કેટલીક નમૂના�પ નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને 
કોલેજોની મુલાકાત લેશે અને તેઓ બાળકો તેમજ યુવાન લોકોને પાછા ંફરવામા ંકેવી રીત ેટેકો 
આપી ર�ાં છે તેની ચચા� કરશે. આ મુલાકાતોને પિરણામે ગે્રડ સાથેના ચૂકાદા આપવામા ંઆવશે 
નિહ. 

Ofstedનાં િનયત ક્રમના ંઈન્સપકે્શનો �ન્યુઆરી 2021થી ફરી શ� કરવામા ંઆવશે એવો ઈરાદો 
છે. તે માટેનો ચો�સ સમય સમી�ા હેઠળ રાખવામા ંઆવ્યો છે. 

સ્કૂલ એડિમશનો 

એડિમશન અપીલો 

જો તમ ેકોઈ સ્કૂલ માટે અર� કરી હોય અને તેમણે તમારા બાળકને જગ્યા ન આપી હોય, તો આ 
િનણ�ય સામ ેઅપીલ કરવાનો તમને હક છે. 

એડિમશન અપીલો �બ� સુનાવણીઓને બદલે હવેથી ટેિલફોન પર, િવિડયો કોન્ફરન્સ મારફત ે
અથવા લેિખતમા ંસાંભળી શકાય છે. 

ગ્રામર સ્કૂલો જવેી િસલેિક્ટવ સ્કૂલો માટે પ્રવેશ કસોટીઓ 

જો તમારા બાળક માટે તમ ેિસલેિક્ટવ (કાળ�પૂવ�ક િવ�ાથ�ઓ પસંદ કરનારી) સ્કૂલમાં જગ્યા માટે 
અર� કરી ર�ાં હો4, તો તેના પ્રવેશની કસોટી જવેી રીત ેગોઠવવામા ંઆવે છે તેમા ંઆ વષ� કેટલાક 
ફેરફારો કરવામા ંઆવી શકે. 

 
4 ગ્રામર સ્�ૂલો �વી િસલે�ક્ટવ સ્�ૂલો (�ઓ તમેના ંતમામ બાળકોની પસદંગી તેમની ઊચ્ચ 

શૈક્ષ�ણક ક્ષમતાના આધાર પર કર� છે), �િશક ર�ત ેિસલે�ક્ટવ અથવા 'બાઈલેટરલ' સ્�ૂલો, 

�ઓ તેમના ંઅ�કુ સખં્યાના િવદ્યાથ�ઓ તેમની ક્ષમતા ક� િવિશષ્ટ અ�ભ�ચી અ�સુાર પસદં કર� 

છે, 'બેન્ડ'મા ં�કૂતી સ્�ૂલો, એટલે ક� તેઓ ક્ષમતા માટ� બધા ંજ બાળકોની કસોટ� કર� છે પરં� ુ

તમામ ક્ષમતાના ંબાળકોની પસદંગી કર� છે (�ચી અને નીચી ક્ષમતાના ંસરખી સખં્યાના ં

બાળકોની) અને � સ્�ૂલો તેમના ં10% િવદ્યાથ�ઓની પસદંગી કલાકાર� અથવા �ચત્રકામ વગેર�, 

https://www.gov.uk/government/publications/school-admissions-appeals-code/changes-to-the-school-admission-appeals-code-regulations-during-the-coronavirus-outbreak


િસલેિક્ટવ કસોટીઓ લેવા માટે જઓે જવાબદાર હોય (સ્કૂલ પોતે અથવા લોકલ ઓથોિરટી) તેમના 
પર આધાર રાખે છે કે તે કસોટીઓ �ાર ેગોઠવવી. પ્રવેશ માટેની કસોટીઓ મોડી કરીને 
ઓક્ટોબરના અંતમા ંઅથવા નવેમ્બરની શ�આતમા ંગોઠવવાનંુ િવચારવાની અમે તેમને સલાહ 
આપી છે. આનો અથ� એ થાય કે સ્કૂલો માટેની તમારી પસંદગી જણાવવાનંુ તમને કહેવામા ંઆવશે 
(31 ઓક્ટોબર) તેના પહેલાં તમને પિરણામો મળવાની શ�તા નથી. 

જો તમા�ં બાળક પ્રવેશની કસોટીમા ંઆવશ્યક ધોરણો પૂરાં ન કરી શકે, તો તમાર ેતમારી આખરી 
પસંદગી (પસંદગીઓ) તરીકે કોઈ સ્થાિનક િસલેિક્ટવ ન હોય તેવી સ્કૂલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, 
�ાં તમને તમારા બાળક માટે જગ્યા મળેવવાની સારી સંભાવના હોવાનંુ તમને લાગ.ે 

જો તમ ેમાત્ર ગ્રામર સ્કૂલોની જ પસંદગી કરવાનંુ ન�ી કરશો, પણ તમા�ં બાળક તેમના પ્રવેશની 
કસોટીમાં આવશ્યક ધોરણો પરૂાં નિહ કરી શકે, તો તમારા બાળકને નોન-િસલેિક્ટવ સ્કૂલ 
ફાળવવામાં આવશે. આ તમારી પસંદગીની સ્કૂલોમાંથી એક નિહ હોય. 

જો તમા�ં બાળક નીચેનાં કોઈ કારણસર કસોટી માટેની િનિ�ત તારીખ(તારીખો)એ હાજરી આપી 
ન શકે, તો એડિમશન સ�ાનો સંપક� કરોઃ 

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

�મતા અથવા િવિશ� અિભ�ચીનંુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્કૂલ અથવા લોકલ ઓથોિરટી વૈકિલ્પક 
ગોઠવણો કરશે. 

વત�ન 
નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજો જ ેનવા િનયમો કે અિભગમો બનાવી ર�ાં છે તેને 
પ્રિતિબંિબત કરવા માટે તેમની વત�નને લગતી નીિતઓમા ંપણ ફેરફારો કરી શકે. આ ફેરફારો કયા 
છે તે તેઓ તમને જણાવશે. 

સ્કૂલ યુિનફોમ� 
સ્કૂલો તેમની પોતાની યુિનફોમ�ની નીિત ન�ી કર ેછે. 

અમે તમામ સ્કૂલોને પાનખર સત્રમા ંતમેની સામાન્ય યુિનફોમ�ની નીિતઓ ફરીથી લાગ ુપાડવાનંુ 
પ્રોત્સાહન આપી ર�ા ંછીએ. 

તમાર ેકોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ને કારણે કોઈ જુદી રીતે યુિનફોમ� સાફ કરવાની અથવા સામાન્ય 
કરતાં વધાર ેવાર ધોવાની જ�રત નથી. 

 

રમતગમત, આ�િુનક િવદ�શી ભાષાઓ, ડ�ઝાઈન એન્ડ ટ�ક્નોલો� અથવા આઈ.ટ�. �વા 

િવષયોમા ંિવિશષ્ટ અ�ભ�ચી ધરાવતા ંહોવાના આધાર� કર� છે. 



સ્કૂલમાં ખોરાક 
સ્કૂલ અને કોલેજનાં રસોડા ંપાનખર સત્રથી સંપૂણ� રીત ેખુલ્લાં હોવા ંજોઈએ. 

તેઓ જમેને જોઈશે તે તમામ િવ�ાથ�ઓને ખોરાક પરૂો પાડશે, લાયક બનતાં હોય તમેને મફત સ્કૂલ 
ભોજનો તેમજ યુિનવસ�લ ઈન્ફન્ટ મફત સ્કૂલના ંભોજનો સિહત. 

ઓનલાઈન સુર�ા 
મોટાભાગનાં લોકો, બાળકો સિહત વધાર ેસમય ઓનલાઈન વીતાવી ર�ા ંછે, પછી તે વગ�મા ંહોય કે 
ઘર.ે 

બાળકો અને યુવાન લોકોને ઓનલાઈન નુક્સાન સામ ેસુરિ�ત રાખવા માટે માતાિપતાઓ અને 
કેરરો માટે આપવામાં આવેલ સહાયતા જુઓ. તમેાં બાળકો અને યુવાન લોકોને જુદા ંજુદાં પ્રકારનાં 
ઓનલાઈન જોખમોથી સુરિ�ત રાખવા માટેના ંસંસાધનો તેમજ સહાય અને સલાહ માટે �ાં જવંુ 
તે જણાવે છે. ઓનલાઈન સુરિ�ત રહેવા માટેની સહાયતામાં િસ�ોિરટી અને પ્રાઈવસી સેિટંગ્સ 
િવશેની માિહતીનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

માનિસક આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય 
નસ�રીઓ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજો એ સમ� શકશે કે કેટલાંક બાળકો અને યુવાન 
લોકોને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) રોગચાળો ફાટી નીકળવાને કારણે અિતશય િચંતા, તણાવ 
અથવા ઉદાસીનતા જવેી લાગણીઓ થતી હશે. 

માનિસક આરોગ્ય અંગે તમને અને તમારાં બાળકને મદદ કરવા માટે અત્રે કેટલાંક સંસાધનો 
ઉપલબ્ધ છે, જમે કેઃ 

 MindEd, બાળકો અને યુવાન લોકોના માનિસક આરોગ્ય ઉપર હેલ્થ એ�ુકેશન ઈંગ્લેન્ડ 
િવભાગ તરફથી એક મફત શૈ�િણક સંસાધન�ોત્ર 

 Rise Above, જ ે10 થી 16 વષ�ની ઉંમરનાં યુવાન લોકોમા ંમાનિસક ઉલ્લાિસત વૃિ� 
વધારવાનંુ અને સારા માનિસક આરોગ્યને ટેકો આપવાનંુ લ� ધરાવે છે. 

 Every Mind Matters, જમેા ંદરકે જણને તેમના માનિસક આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યનંુ ધ્યાન 
રાખવાનાં પગલા ંલેવામા ંવધાર ેઆ�િવ�ાસ અનુભવવામા ંસહાય કરતા ઓનલાઈન 
સાધન અને ઈમઈેલ મુસાફરીનો સમાવેશ થાય છે. 

 Bereavement UK અને Childhood Bereavement Network, જમેના કોઈ સ્વજનનંુ મૃત્યુ 
થયંુ હોય તેવા ંિવ�ાથ�ઓ, સ્કૂલો અને કમ�ચારીઓને ટેકો આપવા માટે માિહતી તેમજ 
સંસાધનો પૂરા ંપાડે છે. 

બના�ડ�ઝની See, Hear, Respond સેવા એવા ંબાળકો, યુવાન લોકો તેમજ તમેનાં કુટંુબીજનોને 
સહાયતા પૂરી પાડે છે, જઓે હાલમા ંકોઈ સોિશયલ વક�ર કે બી� કોઈ સંસ્થાને ન મળતા ંહોય, અને 
જઓે કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ની લાગણીશીલ અસરો સામ ેસંઘષ� કરી ર�ા ંહોય. આ સેવા તમ ે
‘See, Hear, Respond’ સેવાના સ્વ-રીફરલ વેબપેજ પરથી અથવા મફત ફોન 0800 151 7015 
પરથી મેળવી શકો છો. 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-keeping-children-safe-online/coronavirus-covid-19-support-for-parents-and-carers-to-keep-children-safe-online
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-keeping-children-safe-online/coronavirus-covid-19-support-for-parents-and-carers-to-keep-children-safe-online
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-staying-safe-online
https://www.minded.org.uk/
https://campaignresources.phe.gov.uk/schools/topics/rise-above/overview
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.childbereavementuk.org/
http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/covid-19.aspx
https://www.barnardos.org.uk/c19


કોઈ બાળકની સલામતી અંગ ેજો તમને કોઈ પણ િચંતા હોય તેની �ણ કરવાનંુ પણ ખૂબ જ 
અગત્યનંુ છે. NSPCC હેલ્પલાઈનનો સંપક�  કરો. 

એ�ુકેશન, હેલ્થ એન્ડ કેર (EHSC) યોજનાઓ 
રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હતો તે દરમ્યાન અમાર ેEHC યોજનાઓમા ંઅમુક સ્પ�તા કરાયેલ ખાસ 
િશ�ણ અને આરોગ્ય સંભાળની જોગવાઈઓને વધાર ેઅનુકૂળ ફેરફારો કરી શકાય તેવી 
બનાવવાની જ�ર પડી હતી. 

આ અનુકૂળતા મુજબના ફેરફારોનો હવે અંત લાવી દેવામા ંઆવ્યો છે, એટલે કે જો તમારા બાળકને 
EHC યોજના આપવામાં આવી હશે, તો તેઓ �ાર ેસ્કૂલે પાછા ંજશે ત્યાર ેતેમને જોઈતી સહાયતા 
પહેલાંની જમે જ મળવી જોઈએ. 

સ્કૂલ અને કોલેજના પ્રવાસો 
પાનખરના સત્રથી, સ્કૂલો અને કોલેજો યુ.કે.મા ંતેમના એકિદસીય શૈ�િણક પ્રવાસો ફરી પાછા શ� 
કરી શકે છે. તેમણે જોખમો ઘટાડવા માટે તેઓ લઈ શકે તેવાં પગલા ંઉપરની �હેર આરોગ્યની 
અ�તન માગ�દિશ�કા તેમજ સ્કૂલો અને કોલેજો માટેની િવસ્તૃત માગ�દિશ�કા અનુસરવાની જ રહેશે. 

હાલમા ંઅમે યુ.કે.મા ંરાિત્ર રોકાણના પ્રવાસો તેમજ િવદેશના શૈ�િણક પ્રવાસો નિહ કરવાની સલાહ 
આપી ર�ાં છીએ. 

ઈતર પ્રવૃિ�ઓ 
સ્કૂલો પાનખરના સત્રથી બે્રકફાસ્ટ અને આફ્ટર-સ્કૂલની પ્રવૃિ�ઓ ચલાવી શકે છે. સ્કૂલોએ ખાતરી 
કરવી જ�રી રહેશે કે આ પ્રવૃિ�ઓ સુર�ા�ક પગલા ંઉપરની િવસ્તૃત માગ�દિશ�કા અનુસાર પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. આના લીધે તેમણે કદાચ તે થોડી જુદી રીત ેચલાવવી પડે એવંુ બને. 

તમારા બાળકની સ્કૂલ સાથે વાત કરીને પૂછી જુઓ કે તેઓ બે્રકફાસ્ટ અને આફ્ટર-સ્કૂલની 
પ્રવૃિ�ઓ ચલાવી ર�ાં છે કે નિહ. 

સ્કૂલ િસવાયના સમયની ગોઠવણો, જમે કે ર�ઓમા ંઅથવા સ્કૂલ પૂરી થયા પછીની �લબો બધી જ 
ઉંમરના ંબળકો અને યુવાન લોકો માટે ખોલી શકાય છે. રોગ પ્રસારણનંુ જોખમ ઘટાડવા માટે તેઓ 
સુર�ા�ક પગલા ંઅમલમા ંમૂકે તે અગત્યનંુ રહે છે. 

જોખમો બને તેટલા ંઓછાં કરવા માટે, આ િવચારી જુઓઃ 

 તમારા બાળકને સતત રીત ેએક જ સ્થળની ગોઠવણમા ંમોકલવંુ 
 તમે જ ેજુદા ંજુદાં અનેક સ્થળોએ બાળકને મોકલતા ંહો તે ઓછંુ કરવંુ 

પ્રવૃિ� ચલાવનાર સંસ્થાને પૂછી જુઓ કે કોઈ જોખમો હોય તો તે ઘટાડવા માટે તેઓ શંુ અલગ રીત ે
કરી ર�ા ંછે. 

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/dedicated-helplines/


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

સ્થાિનક રીત ેરોગચાળો ફાટી નીકળવો 
નસ�રીઓ, ચાલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલો અને કોલેજો તેમની સ્થાિનક આરોગ્ય સુર�ા ટુકડીનો સંપક�  કરશે, 
જોઃ 

 તેમને ત્યા ં14 િદવસની અંદર િવ�ાથ�ઓ અથવા કમ�ચારીઓમાં કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-
19)ના 2 અથવા વધાર ેપુ�ી કરાયેલ કેસો થશે

 કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના સંભિવત અથવા પુ�ી કરાયેલ કેસોને કારણે બાળકો અને 
કમ�ચારીઓમા ંગેરહાજરીનંુ પ્રમાણ વધશે

શંુ પગલાં લેવાની જ�ર છે તેની સ્થાિનક આરોગ્ય સુર�ા ટુકડી સલાહ આપશે. સામાન્ય રીત,ે સ્કૂલ 
બંધ કરવાની જ�ર નિહ પડે, પરંતુ કેટલાંક જૂથોને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવંુ પડે એવંુ બને. 

જો કોઈ સ્કૂલ અથવા કોલેજમા ંરોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોવાનંુ ચો�સ થશે, તો મોબાઈલ ટેસ્ટીગં 
યૂિનટ પણ મોકલવામાં આવી શકે. જમેની તપાસનંુ પિરણામ પોઝીટીવ આવ્યંુ હોય ત ેવ્યિ�ના 
સંપક�મા ંકદાચ આવ્યાં હોય તેવાં બધાંની તેઓ તપાસ કરશે. આ તપાસ પહેલાં ત ેવ્યિ�ના વગ�ની 
કરવામાં આવશે, તે પછી તમેના આખા વષ�ના જૂથની અને તે પછી જો જ�ર પડશે તો આખી સ્કૂલ 
અથવા કોલેજની કરવામા ંઆવશે. 

જો તમારા સ્થાિનક િવસ્તારમા ંરોગના ફેલાવાનો દર વધી �ય, જનેા પિરણામે સ્થાિનક સમાજોમાં 
તેનો ફેલાવો થવા લાગે, તો શંુ પગલા ંલેવા ંજ�રી છે ત ેસરકાર ન�ી કરશે. જ ેસ્થાિનક િવસ્તારોમાં 
બી�ં �ેત્રો માટેનાં િનયંત્રણો અમલમા ંહોય, ત્યાં અમારી ધારણા છે કે િશ�ણ તેમજ 
બાળસંભાળની સેવાઓ સામાન્ય રીત ેબધાં લોકો માટે પૂરપેૂરી ખુલ્લી રહેશે. 

તમારા બાળકની સ્કૂલ અથવા કોલેજ ેદૂરથી િશ�ણ પ�ંૂ પાડવંુ જોઈએ, જોઃ 

 િવ�થ�ઓના જૂથોએ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવંુ પડે
 સ્કૂલ અથવા કોલેજમા ંહાજરી આપવા ઉપર મોટા પ્રમાણમા ંિનયંત્રણો મૂકવા ંપડે

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-parents-and-carers-of-children-attending-out-of-school-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/guidance-for-parents-and-carers-of-children-attending-out-of-school-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
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