
NSW শিক্ষা শিভষাগ
COVID smart measures for schools

Information for families

স্কু লের জন্য COVID স্মার্ট (দক্ষ) ব্যবস্মাসমূহ

পররবমালরর জন্য তথ্য

আমরষা জষাশি যে যরেণীকক্ক্ একসষাক্ে েষাকষা আমষাক্ের শিক্ষােথীক্ের যিখষার, িৃশধি এিং কল্ষাক্ণর জি্ সক্িবষাত্তম উপষায়। এই 
টষাক্মব আমরষা আমষাক্ের শিক্ষােথীক্ের সুস্থতষা এিং একটি সষামঞ্জস্পূণব ও উৎপষােিিীল শিক্ষার পশরক্িি – এই উভয় শিষয় 
েটুিক্ক অগ্ষাশিকষার যেওয়ষার জি্ যিি কক্য়কটি পেক্ক্প িষাস্তিষায়ি করষা চষাশলক্য় েষাি।

অসুস্ হলে বমার়িলত থমাকুন
• আপিষার সন্ষাি েশে অসুস্থ হয় তক্ি অিি্ই তষাক্েরক্ক িষাশ়িক্ত রষাখক্ত হক্ি। েশে তষাক্ের মক্ি্ COVID-19 এর লক্ণ 

যেখষা েষায়, তক্ি তষাক্ের COVID-19 পরীক্ষা করষা উশচত (PCR অেিষা RAT)  এিং িষাশ়িক্ত শিরষাপক্ে COVID-19 
পশরচষালিষা করষার শিষক্য় NSW সরকষাক্রর পরষামিব অিুসরণ করষা উশচত (managing COVID-19 safely at home)।

• আপিষার সন্ষাক্ির যকিল তখিই স্কু ক্ল শিক্র আসষা উশচত েখি তষারষা উপসগব মুক্ত হক্ি।   

টিকমাকরণ
• COVID-19 এিং অি্ষাি্ ভষাইরষাল অসুস্থতষার জি্ টিকষা যেওয়ষা শিক্জক্ক, আপিষার পশরিষার এিং সম্প্রেষায়ক্ক রক্ষা করষার 

সক্িবষাত্তম উপষায়। আপিষার যরষাগ প্রশতক্রষাি ক্মতষাক্ক অক্িক অসুস্থতষার শিরুক্ধি ল়িষাই করক্ত টিকষা একটি শিরষাপে এিং 
কষােবকর উপষায়।

• উপেুক্ত সকল শিক্ষােথী এিং কমথীক্ের তষাক্ের স্ষাস্থ্ সুরক্ষার জি্ টিকষা শিক্য় হষালিষাগষাে রষাখষার জি্ েঢৃ়ভষাক্ি উৎসষাশহত 
করষা হয়। 

• শিশেব ষ্ট উক্দেক্ি্ স্কু ক্ল কষাজ কক্র এমি সকল কমথীক্ের (schools for specific purposes (SSPs)) COVID-19 এর 
েটুি টিকষা যেওয়ষা প্রক্য়ষাজি অেিষা টিকষা যিয়ষা অিুপেুক্ত (কন্টষাইশডিক্কিি) এমি একটি বিি শচশকৎসষা ি্িস্থষাপত্র েষাকষা 
আিি্ক।

র্যমারপড অ্যমারটিলজন পরীক্ষমা
• েশে আপিষার শিশুর COVID-19 উপসগব যেখষা যেয় তষাহক্ল র্ষাশপড অ্ষাশটিক্জি পরীক্ষা (Rapid antigen tests (RATs)) 

করষা উশচত।
• যেসি শিক্ষােথীর COVID-19 পরীক্ষায় পক্জটিভ িলষািল আক্স তষাক্েরক্ক স্কু লক্ক জষািষাক্িষা  এিং NSW যহলক্ের কষাছ 

যেক্ক সময়মত পরষামিব ও সহষায়তষা পষাওয়ষার জি্ Service NSW-এর সষাক্ে তষাক্ের পশজটিভ পরীক্ষার িল শিিন্ধি করক্ত 
উৎসষাশহত করষা হয়।

• প্রষােভুব ষাক্ির পশরশস্থশতক্ত িজরেষাশর পরীক্ষার উক্দেক্ি্ স্কু ল র্ষাশপড অ্ষাশটিক্জি পরীক্ষার একটি সংরশক্ত মজতু রষাখক্ি।

স্মাস্্যরবরি এবং পররষ্মার-পররচ্ছন্নতমা 
• শিক্ষােথীক্ের সষািষাি এিং পষাশি শেক্য় শিয়শমত হষাত যিষায়ষা এিং প্রক্য়ষাজি অিুেষায়ী ি্শক্তগত প্রশতরক্ষামূলক সরঞ্জষাম ি্িহষার 

করক্ত উৎসষাশহত করষা হয়।
• স্কু লগুক্লষার িশিবত পশরষ্ষার ি্িস্থষা যিশি যিশি স্পিব স্থষািসমূহ এিং অি্ষাি্ িক্ত পৃষ্ঠতল, েরজষার হষাতল, লকষার, লষাইট 

সুইচ এিং শসঁশ়ির হষাতল এিং চলষাচক্লর এলষাকষায় মক্িষাশিক্িি করক্ি।

অবমালি বমাযু চেমাচলের ব্যবস্মা
• তষাজষা িষায়ুর অিষাি চলষাচল সংক্রমক্ণর ঝঁুশক হ্ষাস করষার জি্ সিক্চক্য় কষােবকর রূপ।
• গরক্মর মষাসগুক্লষাক্ত, তষাপমষাত্রষার স্ষাচ্ছক্দ্্র ভষারসষাম্ িজষায় রষাখষার জি্ িষায়ুচলষাচল পধিশতর সষাক্ে একক্ত্র ঠষাণ্ষা করষার 

পধিশত ি্িহষার করষা হক্ি।
• সরকষারী স্কু লগুক্লষাক্ত সকল যিখষার স্থষাক্ি িষায়ুচলষাচক্লর েেষােে মষাত্রষা শিশচিত করষার জি্ পরীক্ষা করষা হক্য়ক্ছ এিং 

যেখষাক্ি প্রক্য়ষাজি যসখষাক্ি িষায়ু যিষািিকষারী (িষা এয়ষার শপউশরিষায়ষার) সরিরষাহ করষা হক্য়ক্ছ।
• যেখষাক্ি সম্ভি যসখষাক্ি িষাইক্রর স্থষািগুক্লষা ি্িহষার করক্ত উৎসষাশহত করষা অি্ষাহত েষাকক্ি।
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


মমাস্
• সকল শিক্ষােথী, কমথী এিং েিবিষােথীক্ের যেখষাক্ি সম্ভি মষাস্ পরষাক্ক েঢৃ়ভষাক্ি উৎসষাশহত করষা হয়, শিক্িষ কক্র আভ্ন্রীণ 

স্থষাক্ি এিং/অেিষা েখি িষারীশরক েরূত্ব িজষায় রষাখষা সম্ভি িয়, এিং েশে তষারষা COVID-19 এর সংস্পক্িব আক্স। 
• শিশেব ষ্ট উক্দেক্ি্, সহষায়তষা ইউশিক্টর জি্ িষা মূলিষারষার যরেণীকক্ক্র জি্ স্কু ক্ল েষাকষা কমথী, যস্চ্ছষাক্সিক এিং অি্ষাি্ 

কমবচষারীক্েরক্ক অিি্ই সিবেষা মষাস্ পরষা চষাশলক্য় যেক্ত হক্ি েষাক্ত কক্র তষারষা আমষাক্ের ঐ সকল শিক্ষােথীক্েরক্ক সহষায়তষা 
করক্ত পষাক্র েষাক্ের COVID-19 এ আক্রষান্ হক্ল গুরুতরভষাক্ি অসুস্থ হওয়ষার সম্ভষািিষা যিশি। 

দর্টনমাথথী
• েিবিষােথীরষা তষাক্ের টিকষাকরক্ণর অিস্থষা শিশিবক্িক্ষ স্কু লগুক্লষাক্ত উপশস্থত হক্ত পষাক্রি।
• যেসি েিবিষােথীরষা স্কু ল পশরচষালিষা এিং পষাঠ্ক্রম প়িষাক্িষার জি্ শিশেব ষ্ট উচ্চ-ঝঁুশকপূণব পশরক্িক্ি শিক্ষােথীক্ের সষাক্ে সরষাসশর 

জশ়িত েষাক্ক এিং শিক্ষােথীক্ের সুস্থতষার জি্ যে সকল স্ষাস্থ্ সংশলিষ্ট কমথীরষা জশ়িত েষাক্ক, তষাক্ের মষাস্ পরষার প্রক্য়ষাজি 
হক্ত পষাক্র।

কমার্টক্রম
• স্ষাস্থ্ ও শিরষাপত্তষা ঝঁুশক মূল্ষায়িগুক্লষা ভ্রমণ এিং রষাক্তর স্কু ল ক্ষাম্পসহ পশরকল্পিষা কষােবক্রক্মর সষাক্ে সংহত করষা হক্ি। 
• িষািষা-মষা এিং পশরচেবষাকষারীক্ের সংস্পক্িবর ঝঁুশক সম্পক্কব  সক্চতি করষা হক্ি এিং শিশেব ষ্ট শক্রয়ষাকলষাক্পর জি্ অিুমশত 

যেয়ষার প্রক্য়ষাজি হক্ি।

স্মানীয পরররস্রতলত প্ররতরক্রযমা
• স্কু লগুক্লষা ভষাইরষাস জষাতীয় অসুস্থতষার প্রষােভুব ষাি সহ স্থষািীয় পশরশস্থশতক্ত েেষােেভষাক্ি সষা়িষা যেওয়ষার জি্ শিভষাক্গর স্ষাস্থ্, 

সুরক্ষা এিং স্ষাি ওক্য়লশিং যকস ম্ষাক্িজক্মটি েক্লর সষাক্ে কষাজ করক্ি।
• শকছু শকছু যক্ক্ত্র, স্কু লগুক্লষা সংক্রমণ িৃশধি িন্ধ করক্ত সহষায়তষা করষার জি্ একটি সীশমত সমক্য়র জি্ অস্থষায়ীভষাক্ি 

অশতশরক্ত ি্িস্থষা চষালু করক্ত পষাক্র, েষার মক্ি্ রক্য়ক্ছ মষাস্ পরষা, অপশরহষােব িয় এমি শক্রয়ষাকলষাপগুক্লষা স্থশগত করষা িষা 
সীমষািধি করষা এিং শিশেব ষ্ট যগষাষ্ঠঠীগুক্লষাক্ক েরূিতথীভষাক্ি শিখক্ত শিক্েবি যেওয়ষা।

দরূবতথীভমালব শরখমা
• েরূিতথীভষাক্ি যিখষার প্রক্য়ষাজি এমি শিক্ষােথীক্ের সহষায়তষা করষার জি্ স্কু ল শডশজটষাল, গষাইক্ডড এিং মুশরিত যিখষার 

উপষােষািগুক্লষা পষাওয়ষার ি্িস্থষা অি্ষাহত যরক্খক্ছ।

শররেল�মান শদমাভমাষী পররলষবমা
আপিষার আরও তক্ে্র প্রক্য়ষাজি হক্ল অিুগ্হ কক্র আপিষার স্কু ক্লর অি্ক্ক্ক কল করুি। আপিষার অিুসন্ধষাক্ি সহষায়তষা 
করষার জি্ আপিষার েশে একজি যেষাভষাষীর প্রক্য়ষাজি হয় তষাহক্ল অিুগ্হ কক্র 131 450 িম্বক্র যটশলক্িষাি যেষাভষাষী 
পশরক্ষিষায় কল করুি এিং আপিষার ভষাষষায় একজি যেষাভষাষীর জি্ িলুি। আপশি যে যিষাি িম্বরটিক্ত কল করক্ত চষাি তষা 
অপষাক্রটরক্ক িলুি এিং কক্েষাপকেক্ি আপিষাক্ক সহষায়তষা করষার জি্ অপষাক্রটর লষাইক্ি একজি যেষাভষাষীর ি্িস্থষা করক্িি। 
এই পশরক্ষিষার জি্ আপিষাক্ক মূল্ শেক্ত হক্ি িষা।

NSW সরকষার শিক্ষােথীক্ের এিং স্কু ক্লর কমথীক্ের শিরষাপত্তষা এিং সুস্থতষাক্ক অগ্ষাশিকষার শেক্য় 
স্কু ক্লর কষােবক্রম অি্ষাহত রষাখষা শিশচিত করক্ত প্রশতশ্রুশতিধি।
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