
NSW शिक्षा विभषाग
COVID smart measures for schools

Information for families

विद्यालयकया लयावि COVID स् यार्ट उपयायहरू

परिियािहरूकया लयावि सूचनया

हषामीलषाई थषाहषा छ वि िक्षािोठषामषा सबै सँगै हुनु हषाम्षा विद्षाथथीहरूिो शसिषाई, वििषास र वहतिषा लषावग सबैभन्षा रषाम्ो िुरषा हो। यो त्ैमषास 
(term) मषा हषामी आफनषा विद्षाथथीहरूिो वहत र एिरूपतषासवहतिो पररणषाममुखी अधययनिो िषातषािरण दुिैलषाई प्षाथममितषा द्न विभभन्न 
उपषायहरू लषागू गरररहनेछौं।

यदि असिस्थ भए घि्ै बसननुहोस्
• यद् तपषाईंिो बच्षा असिस्थ छ भने, तपषाईंले उनीहरूलषाई घरमै रषाखनुपननेछ। यद् उनीहरूमषा COVID-19 िो लक्णहरू ्ेखषापरेिो छ 

भने, उनीहरूले COVID-19 परीक्ण (PCR िषा RAT) गनुनुपछनु र घरमै सुरभक्त रूपमषा COVID-19 िो व्यिस्थषापन गनने (managing 
COVID-19 safely at home) समबन्ी NSW सरिषारिो सुझषाििो पषालनषा गनुनुपछनु। 

• तपषाईंिो बच्षाले लक्णहरूबषाट मुक्त भएपशछ मषात् विद्षालय फिनु नुपछनु। 

खोपहरू
• COVID-19 र अनय भषाईरल वबमषारीहरूिो खोपहरू लगषाउनु तपषाईंले आफू, आफनो पररिषार र समु्षायलषाई सुरभक्त रषाखने सिवोत्तम 

उपषाय हो। खोप लगषाउनु तपषाईंिो रोग प्वतरोधषातमि प्णषालीलषाई धेरै वबमषारीहरू विरुद्ध लड्न मद्दत गनने एउटषा सुरभक्त र प्भषाििषारी 
उपषाय हो।

• सबै योगय विद्षाथथी तथषा िमनुचषारीहरूलषाई आफनो सिषास्यिो सुरक्षािो लषावग खोपहरूसँग अद्षािमधि रहन वििेषरूपमषा प्ोतसषावहत 
गररनछ।

• वििेष उदे्दशय भएिषा विद्षालयहरू (schools for specific purposes (SSPs)) मषा िषाम गनने सबै िमनुचषारीहरूले अवनिषायनु 
रूपमषा COVID-19 िो दुईिटषा खोपहरू लगषाएिो हुनुपननेछ िषा उनीहरूसँग िैध विपरीत शचविततसिीय संिेतहरू (medical 
contraindications) हुनुपननेछ।

द्रुत एन्रजेन पिीक्षण
• यद् तपषाईंिो बच्षालषाई COVID-19 िो लक्णहरू ्ेखषापरेमषा द्रुत एननटजेन परीक्ण (Rapid antigen tests (RATs)) गनुनुपछनु।

• COVID-19 परीक्णिो नवतजषा पोजेदटभ आएमषा विद्षाथथीहरूलषाई तयो जषानिषारी आफनो विद्षालयलषाई द्न र NSW सिषास्थबषाट सही 
समयमषा सललषाह तथषा सहषायतषा प्षापत गननु उनीहरूिो पोजेदटभ नवतजषालषाई Service NSW मषा ्तषानु गननु प्ोतसषावहत गररनछ।

• विद्षालयहरूले प्िोप भएिो अिस्थषामषा वनगरषानी परीक्णिो लषावग विद्षालय पररसरहरूमषा द्रुत एननटजेन परीक्ण विटहरूिो अवतररक्त 
सटि रषाखनेछन्।

सिच्छतया ि सिसफयाई
• विद्षाथथीहरूलषाई वनयममत सषाबुन तथषा पषानीले हषात धुन र आिशयितषा अनुसषार व्यशक्तगत सुरक्षा उपिरणहरू प्योग गननु प्ोतसषावहत 

गररनछ।

• विद्षालयहरूमषा द्उँसो गररने थप सरसफषाइले धेरै-स्पिनु हुने क्ेत्हरू र अनय िडषा सतहहरू, ढोिषािो ह्षान्डल, लिर, बत्तीिषा ससिच र 
भऱयषाङ तथषा ओहोर्ोहोर गनने क्ेत्हरूमषा ह्षाने्डलहरूमषा धयषान िेननरित गननेछ।

भेन्रलेसन (Ventilation)
• संक्रमणिो जोखखम िम गनने भेननटलेसनिो सबैभन्षा प्भषाििषारी उपषाय तषाजषा हषािषा हो।

• गमथी मवहनषाहरूमषा, तषापक्रममषा आरषाम्षायी सनतुलन रषाखन ठन्डषा रषाखने िषायनु (िुशलङ् ) लषाई भेननटलेसनसँग संयोनजत गरेर प्योग गररनेछ।

• आिशयि परेमषा भेननटलेसन र िषायु िुद्धधीिरणिो उशचत सतर सुवनभचित गननु सषािनुजवनि विद्षालयहरूभभत्िषा सबै अधययन स्थलहरूिो 
जषाँच गररएिो छ।

• सम्भि भएसमम भिनबषावहरिषा स्थषानहरू प्योग गननु द्इने प्ोतसषाहनलषाई वनरनतरतषा द्इनेछ।
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्यासकहरू
• सबै िमनुचषारी, विद्षाथथी र आगनतुिहरूलषाई सम्भि भएसमम मषासि लगषाउन, वििेषगरी इनडोर स्थलहरूमषा र\िषा भेननटलेसन नहुने र 

दुरी िषायम गननु सम्भि नहुने अनय अिस्थषाहरूमषा, र यद् उनीहरू COVID-19 िो सम्पिनु मषा आएिो अिस्थषामषा मषासि लगषाउन वििेष 
प्ोतसषाहन गररनछ। 

• सबै िमनुचषारीहरू, सियंसेििहरू र COVID-19 बषाट संक्रममत भएमषा गम्भीर वबमषारी हुनसकने जोखखम बढधी भएिषा विद्षाथथीहरूलषाई 
सहषायतषा गनने अनय िषाम्षारहरूले उनीहरू वििेष उदे्दशय भएिषा विद्षालयहरू, सहषायतषा इिषाईहरू िषा मूलधषारिषा विद्षालयहरू जहषाँसुिै 
भए पवन सबै समयमषा अवनिषायनु रूपमषा मषासि लगषाउनु पनने वनयमलषाई वनरनतरतषा द्नुपननेछ।

आि्तनुकहरू (Visitors)
• आगनतुिहरू उनीहरूिो खोप अिस्थषािो बषािजू् विद्षालय पररसरहरूमषा उपतस्थत हुन सकछन्।

• विद्षालय संचषालन तथषा पषाठ् यक्रम पढषाउने क्रममषा वनभचित उच्-जोखखम अिस्थषाहरूमषा विद्षाथथीहरूसँग प्तयक् िषाम गनने आगनतुिहरू र 
विद्षाथथीहरूिो सुसिषास्यिो लषावग िषाम गनने समबद्ध सिषास्य पेिषािमथीहरूले मषासि लगषाउनु पननुसकछ।

वरिययाकलयापहरू
• सिषास्य तथषा सुरक्षा जोखखम मूलयषांिनहरूलषाई योजनषा चरणिषा वक्रयषािलषापमषा, िैभक्ि भ्रमण र रषात्ी शिविहरूसमेत, संलगन गररनेछ।

• अभभभषािि तथषा हेरचषाहितषानुहरूलषाई संक्रमण हुनसकने जोखखमिो बषारे सजग गरषाइनछ र उनीहरूले िेही वक्रयषािलषापहरूिो लषावग 
अनुमवत द्नुपनने हुनछ।

स्थयानीय परिस्स्थवतहरू्या प्रवतवरियया दिने
• विद्षालयहरूले भषाइरल रोगिो प्िोप लगषायत स्थषानीय पररतस्थवतहरूप्वत उशचत प्वतवक्रयषा द्न विभषागिो सिषास्य, सुरक्षा र िमनुचषारी 

िलयषाण मषाममलषा व्यिस्थषापन टोलीसँग िषाम गननेछन्। 

• िेही अिस्थषाहरूमषा, विद्षालयहरूले संक्रमणिो श्ंखलषा रोकन वनभचित अिमधिो लषावग अस्थषाई रूपमषा थप उपषायहरू, मषासि लगषाउनुपनने, 
अनषािशयि वक्रयषािलषापहरूलषाई पशछ सषानने िषा सीममत गनने र तोविएिषा समूहलषाई टषाढषाबषाट अधययन गननु वन न्ेिन द्ने समेत, लषागू गननु 
सकछन्।

रयाढयाबयार अधययन
• दुरशिक्षा मषाफनु त अधययन गनुनुपनने आिशयितषा भएिषा विद्षाथथीहरूलषाई सहषायतषा गननु विद्षालयहरूलषाई वडनजटल, वन न्ेिनसवहतिो र वप्नट 

गररएिषा अधययन सषामग्ीहरू उपलब्ध भईरहने छ।

रेललफोन िोभयाषे सेिया
यद् तपषाईंलषाई थप जषानिषारी आिशयि भएमषा िृपयषा आफनो विद्षालयिषा प्धषानषाधयषापिलषाई फोन गनुनुहोस्। यद् तपषाईंलषाई आफनो 
सोधपुछमषा सहयोग गननुिो लषावग ्ोभषाषेिो आिशयितषा छ भने िृपयषा टेशलफोन ्ोभषाषे सेिषालषाई 131 450 मषा फोन गनुनुहोस् र आफनो 
भषाषषािो ्ोभषाषेिो लषावग अनुरोध गनुनुहोस् । तपषाईंले फोन गननु चषाहेिो फोन नमबर अपरेटरलषाई बतषाउनुहोस्, र अपरेटरले तपषाईंलषाई 
िुरषािषानीमषा सहयोग गननु लषाइनमषा ्ोभषाषे उपलब्ध गननेछन्। तपषाईंलषाई यो सेिषािो लषावग िुलि लषागने छैन। 

एन.एस.डबलयू. सरिषार विद्षाथथी तथषा विद्षालयिषा िमनुचषारीहरूिो सुरक्षा तथषा वहतलषाई प्षाथममितषामषा रषाख्ै 
वनरनतर विद्षालयहरू सञचषालन हुने सुवनभचित गननु प्वतबद्ध छ।
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