
 
 

  

  

  

  

 

ফ্লোরেন্স মিউমিমিপ্যোমিটিে ফ্েিোে ঘরেে (servizi ludotecari) ব্যব্স্থো 

ফ্েিোে ঘরে (Ludoteca ) ফ্েভোরব্ ব্যব্হোে কেরে হরব্  

• প্রত্যেক বাচ্চার জন্ে শুধু একজন্ বড় মানু্ষ সত্ে থাকত্য হত্ব  

• যারা এই খেলার ঘর বা ludoteca বেবহার করত্য আসত্ব যাত্ের মত্ধে যাত্ের বয়স 

৬ বছত্রর খবশী যাত্ের মাস্ক বেবহার করত্য হত্ব । শুধুমাত্র যাত্ের খকাত্ন্া 

শারীররক অসুরবধার কারত্ে অত্ন্কক্ষে মাস্ক পত্র থাকত্য কষ্ট হয় যাত্ের 

খক্ষত্ত্র ছাড় থাকত্ব মাস্ক পরার খক্ষত্ত্র  

• খেলার ঘর বেবহারকারীত্ের খ াকার সময় যাপমাত্রা রন্য়ন্ত্রে যত্ন্ত্রর সামত্ন্ 
যাপমাত্রা রন্য়ন্ত্রে করত্য হত্ব  

• বেবহারকারীরা শুধুমাত্র খেলার ঘর বেবহার করত্য পারত্ব হায সোরন্টাইজ 
করার পত্র 

• ন্াত্ক, মুত্ে হায খেওয়া খথত্ক রবরয থাকত্য বলা হত্ে   

• এত্ক অপত্রর খথত্ক অন্তযপত্ক্ষ ১ রমটার দূরত্ব রােত্য হত্ব ( ভাত্লা হয় ১,৮০ 

রমটার দূরত্ব রােত্য পারত্ল )  

• এই খেলার ঘর বেবহারকারীত্ের বরহর্গমন্ পথ রন্য়ন্ত্রে করা হত্ব যাত্য অত্ন্ক 
রভড় ন্া হত্য় যায় , রবত্শষ কত্র যেন্ গ্রুত্প গ্রুত্প রবরভন্ন জায়র্া খথত্ক 

বেবহারকারী খলাকজত্ন্রা খবত্রাত্ব যেন্   

• বই ও খয সমস্ত খেলার রজরন্স সোরন্টাইজ করা যাত্বন্া যা বাচ্চাত্ের বাড়ীত্য 

রন্ত্য় খযত্য খেওয়া হত্বন্া   

• এই খেলারঘত্র বাড়ী খথত্ক খকাত্ন্ারকম রজরন্স বা খেলার রজরন্স রন্ত্য় আসা 

যাত্বন্া                  

• এই খেলারঘত্রর খভযর ন্রম জায়র্া বা খয সমস্ত যন্ত্রপারয সোরন্টাইজ করা 
মুশরকল যা বেবহার করা যাত্বন্া  

• এই খেলারঘত্রর জায়র্ার মত্ধে োবার রজরন্স রন্ত্য় আসা বা োওয়া যাত্বন্া  
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