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নতুন, 
ক্রমাগত 
কাশি

উচ্চ 
তাপমাত্া

আপনার গন্ধ বা স্াদ ববাধ 
হারাননা, অথবা বেগুশিনত 
পশরবত্তন হওয়া

নিজেজে, বন্ধু বান্ব 
এবং পনিবািজে 

িক্া েরুি

উপসর ্গগুজ�াি নিজে খেযা� িােজবি

নিিাপি থােধু ি

আপশন যানদর োনথ বাে 
কনরন না না তানদর বথনক 

২ শমটার দরূত্ব বজায় 
রাখনবন

শনয়শমত হাত বধানবন ইনন�ার পাবশিক বপেে তথা 
অভ্যন্তরীণ ঞ্জনোধারনণর ব্যবহায ্ত 

জায়গায়, বযখানন আপশন শনরাপনদ 
োমাজজক দরূত্ব বজায় রাখনত 

পারনবন না, বেখানন মুনখ একটা 
আবরণ পনর থাকনবন।

খোি উপসর ্গ (খিাজরি �ক্ণ) আজে?  
বান়িজে থােজবি এবং পিীক্া েিাজবি

nhs.uk/coronavirus

অনিাইনন একটট  
পরীক্ার অনুনরাধ করনবন

নিজেজে এবং আপিাি নরিযেিজিি নিিাপি িাোি েি্য 

অথবা 119  
িম্বজি ে� ্ েিজবি



সাহায� করার জেন� 
আমরা এখােন রেয়িছ
আপিন যিদ কেরানাভাইরােসর কারেণ অসুিবধায় পেড় থােকন, তাহেল 'আমরা ইসিলংটন' (‘We are Islington’) �হ�লাইন 

সাহায� করেত পাের। আপনােক খাদ� এবং ঔষেধর মত �েয়াজনীয় সাম�ী �পেত সাহায� করার পাশাপািশ, যিদ আপিন 

িনঃস�, িব��� বা উি�  �বাধ কেরন অথবা যিদ আপনার �ধুমা� এক�ট ব�ু�পূণ � আ�ার �েয়াজন হয়, তাহেল আমরা 
এখােন রেয়িছ। এছাড়াও আমরা আিথ �ক এবং �বিনিফেটর ব�াপােরও উপেদশ িদেত পাির এবং আপনার সােথ সহায়তা 
করেত পাির।

স�ােহ ৭ িদন, সকাল ৯টা �থেক িবকাল ৫টা পয �� 020 7527 8222 ন�ের কল করেবন অথবা 
weareislington@islington.gov.uk �ঠকানায় ইেমইল করেবন। ি��টশ সাইন ল�া�ুেয়েজর (BSL-এর) 

জন�, আপিন সাইনিভিডও ব�বহার করেত পােরন। আপিন www.islington.gov.uk/bsllive ঠকানায় 
আরও তথ� �পেত পােরন।  

আপিন যিদ আপনার ভাড়া পিরেশাধ করা বা উে�দ হওয়ার ব
াপাের 
িচি�ত থােকন তাহেল সহায়তা পাওয়া 
আমরা জািন �য অেনক বািস�া এই সংকেটর কারেণ আিথ �কভােব সং�াম করেছন, িক�  ানীয় উপেদশ 

এবং সহায়তা পাওয়া যায়। আপনােক যিদ আপনার ভাড়া পিরেশাধ করার জন� সং�াম করেত হয় এবং আপিন 

যিদ উে�দ হবার ব�াপাের উি�� হন, তাহেল দয়া কের 020 7527 6053 ন�ের কল করেবন অথবা 
advice.housing@islington.gov.uk �ঠকানায় ইেমইল করেবন। 

আপনার যিদ কাজ না থােক 
তাহেল আপনার যিদ এককিভত্িতক �কািচং, �ম�িরং বা কাজ পাওয়ার জন� বা িশ�েণর জন� সাহােয�র েয়াজন হয়, 

তাহেল আমােদর আইওয়াক� সািভ�স সাহায� (iWork service) করেত পারেব। 020 7527 2706 ন�ের কল করেবন, 

iwork@islington.gov.uk-	ত ইেমইল করেবন অথবা www.islington.gov.uk/employment 
�ঠকানায় িগেয় 	দখেবন।

আপিন িক সমােজর সােথ সহায়তা করেত এবং স
মতা অজ�ন করেত সাহায� 
করেত পারেবন?
কেরানাভাইরাস সংকট চলাকালীন, আরও 	বশী মানুষ অথ �ৈনিতক, সামা�জক এবং মানিসকভােব সং�াম করেছ
। COVID-19  	হল্ থ চ�া��য়ন হওয়ার জন� নাম 	লখান - িকভােব আপনার সমাজেক কেরানাভাইরাস স�েক� 
আধুিনকতম তথ� এবং িনেদ�িশকা স�েক� অবিহত রাখা যায় এবং যােদর সহায়তা পাওয়ার �েয়াজন আেছ তােদর 

উপর নজর রাখার জন� �সই িবষেয় িবনামূেল� �িশণ। www.islington.gov.uk/covidchampions 
�ঠকানায় িগেয় আরও �জেন �নেবন। 

যিদ আপনার হােত অিতির� সময় থােক এবং আপিন এর সােথ জিড়ত হেত চান, তাহেল �ানীয় কিমউিন�ট 

গ্�প	েলােত এই মুহেূত � ���ােসবেকর অভাব রেয়েছ এবং তারা আপনার কাছ �থেক �নেত �পেল খুশী হেব
। www.islington.gov.uk/coronavirus �ঠকানায় িগেয় আরও �জেন �নেবন। অথবা আপিন 
www.islingtongiving.uk/covid-crisis-and-recovery �ঠকানায় িগেয় দান করেত পােরন 

অথবা 020 7288 6941 ন�ের কল করেত পােরন। আমােদর মেধ�, আমরা ইেতামেধ� £4০০,০০০ সং�হ কেরিছ 

যা আমােদর সমােজর সবেচেয়  অসহায়েদর সাহায� করার জন� ব�বহার করা হে�।


