Wednesday 24th March 2021
Dear Parents/ Carers,
Today your child has been sent home with two Home Lateral Flow Testing Kits. Testing is voluntary but we
strongly encourage you to participate to reduce the risk of transmission within the school.
1.
2.
3.
4.

Inside each box you will find three testing kits
Please follow the instructions in the booklet on how to use the testing kit
Please test your child on a Monday and Thursday before school
Once you have the results of your child’s test, please report this on the Government Website and
follow the prompts - https://www.gov.uk/report-covid19-result
5. If your child tests negative – please record this on the Government website
6. If your child tests positive – please record this on the Government website and then notify the
school as soon as possible. Do not send your child to school if they have a positive test.
If you have any queries please contact Miss Pitts – cpitts@mulberryschoolstrust.org
প্রিয় বাবা-মা / যত্নশীল,
আজ আপনার বাচ্চাকে দুটি হ াম লযািারাল হলা হিপ্রটিং প্রেি প্রদকয় বাপ্র়িকে পাঠাকনা কয়কে। পরীক্ষা হেচ্ছাকেবী েকব
প্রবদযালকয়র মকযয েিংক্রমণ ওয়ার ঝুুঁপ্রে েমাকে আমরা আপনাকে অিংশ প্রনকে উে্োপ্র ে েপ্রর।
1. িপ্রেটি বাকের প্রিেকর আপপ্রন প্রেনটি পরীক্ষার প্রেি পাকবন
2. পরীক্ষার প্রেিটি েীিাকব বযব ার েরকবন হে েম্পকেে দয়া েকর পুস্তিোকে থাো প্রনকদে শাবলী অনুেরণ
েরুন
3. স্কুকলর আকে হোমবার এবিং বৃ স্পপ্রেবার আপনার েন্তাকনর পরীক্ষা েরুন
4. এেবার আপনার েন্তাকনর পরীক্ষার ফলাফলগুপ্রল পাওয়ার পকর, দয়া েকর েরোরী ওকয়বোইকি এটি
িপ্রেকবদন েরুন এবিং িম্পিগুপ্রল অনুেরণ েরুন - https://www.gov.uk/report-covid19-result
5. যপ্রদ আপনার প্রশশু হনপ্রেবাচে পরীক্ষা েকর - েকব এটি েরোরী ওকয়বোইকি হরের্ে েরুন
6. যপ্রদ আপনার েন্তাকনর ইপ্রেবাচে পরীক্ষা য় - েকব এটি েরোরী ওকয়বোইকি হরের্ে েরুন এবিং
োরপকর যে ো়িাোপ্র়ি েম্ভব স্কুলটি অবপ্র ে েরুন। আপনার েন্তাকনর যপ্রদ ইপ্রেবাচে পরীক্ষা য় েকব
স্কুকল পাঠাকবন না।
আপনার যপ্রদ হোন িশ্ন থাকে েকব হযাোকযাে েরুন Miss Pitts cpitts@mulberryschoolstrust.org
Yours faithfully

Mrs Ruth Holden
Executive Principal

