29 সেপ্টেম্বর, 2020
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
আমাপ্টের স্কুল প্রবপ্রডিংগুপ্টলাপ্টে আপনাপ্টের স্বার্ে জানাপ্টে আমরা অেযন্ত উদ্দীপ্ত। আমরা যখন নেুন প্রিক্ষা বছর শুরু করপ্রছ, আমাপ্টের
প্রিক্ষার্গী ও স্টাফপ্টের স্বাস্থ্য ও েু রক্ষা আমাপ্টের েপ্টবগাচ্চ উপ্টেপ্টর্র প্রবষয়। এজনয এই বছর আমাপ্টের স্কুল প্রবপ্রডিংপ্টয়র অপ্টনক প্রকছু
সেখপ্টে প্রিন্ন হপ্টব, এপ্টে রপ্টয়প্টছ নাক-মুপ্টখর মুপ্টখাি, পারস্পপ্ররক েূ রত্ব বজায় রাখা, িপ্রে রাপ্টে িপ্রেপ্রি স্কুপ্টলর িপ্রেপ্রি সেণীকক্ষ
জীবাণুমুক্ত রাখা। আমাপ্টের স্কুলগুপ্টলাপ্টক প্রনরাপে রাখপ্টে, আমাপ্টের প্রিক্ষার্গী ও স্টাফপ্টের েু স্থ্ রাখপ্টে, এবিং আপনার েন্তাপ্টনর েিরীপ্টর
প্রিক্ষা গ্রহপ্টণ জনয আপনাপ্টের েন্তানপ্টের সযন আত্নপ্রবশ্বাপ্টের োপ্টর্ পাঠাপ্টে পাপ্টরন সেজনয আমরা এই পেপ্টক্ষপগুপ্টলা গ্রহণ করপ্রছ ।
আমাপ্টের স্বাস্থ্য ও েু রক্ষার অনয একপ্রি গুরুত্বপূ ণগ প্রবষপ্টয় আপনাপ্টের েহায়ো চাইপ্টে আজ আমরা প্রলখপ্রছ, সেপ্রি হপ্টে: আমাপ্টের
প্রিক্ষার্গী ও স্টাফপ্টের COVID-19-এর জনয পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিং করা। স্কুল প্রবপ্রডিং প্রবপ্রডিং সখালা প্রনিগর কপ্টর আমাপ্টের েকলপ্টক েপ্টচেন
র্াকপ্টে এবিং আমাপ্টের প্রবপ্রডিংগুপ্টলাপ্টে COVID-19 সমাকাপ্রবলা করপ্টে োৎক্ষপ্রণক পেপ্টক্ষপ গ্রহপ্টণ েহায়ো করা। সেজনয NYC DOE
প্রিক্ষার্গী ও স্টাফপ্টের COVID-19 েিংক্রমণ পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিং আপ্টয়াজন করপ্টে আমরা NYC সহলথ + হেপ্রপিালস, প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি
প্রিপািগপ্টমন্ট অি সহলথ অযান্ড সমন্টাল হাইপ্রজন, এবিং NYC সিস্ট অযান্ড সেইে কপগস-এর োপ্টর্ অিংিীোপ্ররত্ব কপ্টরপ্রছ ।
আমাপ্টের সিপ্রস্টিং অিংিীোরর্ণ স্কুল সর্প্টক একপ্রি প্রনপ্রবগচাপ্টর বাছাইকৃে স্টাফ এবিং প্রিক্ষার্গী েলপ্টক িপ্রে মাে পরীক্ষা বা সিস্ট করপ্টব।
িপ্রে মাপ্টে কেজন প্রিক্ষার্গী ও স্টাফপ্টক পরীক্ষা করা হপ্টব ো প্রনিগর কপ্টর স্কুপ্টলর প্রিক্ষার্গী েিংখযার উপর। িপ্রে মাপ্টে প্রনপ্রবগচার
সিপ্রস্টিংপ্টয়র পািাপাপ্রি, এই বছপ্টরর পরবেগী এক েময় সযেব প্রিক্ষার্গী র COVID-19 উপের্গ সেখা যাপ্টব, অর্বা যার পরীক্ষার ফলাফল
পপ্রজপ্রিি এপ্টেপ্টছ োর প্রনকি েিংস্পপ্টিগ যারা এপ্টেপ্টছ োপ্টের জনয স্কুপ্টলর অিযন্তপ্টর পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিং অফার করার জনয কপ্টঠার
পপ্ররেম করপ্রছ। পরীক্ষা বা সিস্টপ্রি েহজ, দ্রুে, এবিং প্রনরাপে। "লম্বা সোয়াব" সযিা নাপ্টকর এপ্টকবাপ্টর অিযন্তপ্টর িপ্টবি করাপ্টনা হয়
সেিার পপ্ররবপ্টেগ, এই পরীক্ষাপ্রি দ্রুে, সছাি সোয়াব (প্রকউ-প্রিপ/Q-Tip -এর মে) শুধু নাপ্টকর েম্মুখ অিংপ্টি িপ্টবি করাপ্টনা হয়। এই
স্কুল বছপ্টরর পরবেগী এক েময়, অল্প পপ্ররমাণ মুপ্টখর লালা েিংগ্রহ কপ্টর পরীক্ষা করা েম্ভব হপ্টে পাপ্টর।
আপনার েন্তাপ্টনর COVID-19 পরীক্ষার করপ্টে, আমাপ্টের আপনার েম্মপ্রে িপ্টয়াজন। েিংযু ক্ত েম্মপ্রের ফমগপ্রি যে িীঘ্রই েম্ভব স্বাক্ষর
কপ্টর সফরে সেয়ার জনয আমরা আপনাপ্টক েৃঢ়িাপ্টব উৎোপ্রহে করপ্রছ।
প্রনপ্রবগচাপ্টর বাছাই কপ্টর স্টাফ ও প্রিক্ষার্গীপ্টের মাপ্রেক পরীক্ষা আমাপ্টের প্রবপ্রডিংগুপ্টলাপ্টে COVID-19 েিংক্রমণ সরাধ করার িয়াপ্টির একপ্রি
গুরুত্বপূ ণগ অিংি, কারণ এিা যখন সকাপ্টনা উপের্গ সেখা যাপ্টে না সেই অবস্থ্ায় COVID-19-এর পপ্রজপ্রিি প্রকনা ো িনাক্ত করপ্টে
েহায়ো কপ্টর। স্বাস্থ্য ও েু রক্ষার অনযানয পেপ্টক্ষপগুপ্টলার মেই আমরা আমাপ্টের স্টাফ ও প্রিক্ষার্গীপ্টের প্রনরাপে রাখা আবিযক কপ্টরপ্রছ,
এই পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র উপ্টেযাপ্টর্র েফলো প্রনিগর কপ্টর স্টাফ ও প্রিক্ষার্গীপ্টের অিংিীোপ্ররত্ব ও েহপ্টযাপ্রর্োর উপর।
যপ্রেও পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র েম্মপ্রে বাধযোমূ লক নয়, আমাপ্টের প্রবপ্রডিংগুপ্টলাপ্টে COVID-19-এর িােুিগাব িনাক্ত করপ্টে এবিং স্কুল
প্রবপ্রডিংগুপ্টলাপ্টে েিরীপ্টর প্রিক্ষা গ্রহপ্টণর েময় স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রিপ্টক প্রনরাপে রাখা প্রনপ্রিে করার জনয আমাপ্টের সিপ্রস্টিংপ্টয়র অিংিীোরপ্টের
যপ্টর্ষ্ট েিংখযক পরীক্ষণ বযপ্রক্ত (েযাম্পল োইজ) িোন করা অেযন্ত গুরুত্বপূ ণগ। আমাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রির প্রনরাপত্তার জনয, সযেব
প্রিক্ষার্গী েম্মপ্রের ফমগপ্রি জমা সেপ্টব না োরা েূ র সর্প্টক বা প্ররপ্টমািপ্রল সলখাপড়া করপ্টব, যপ্রেনা আমরা যপ্টর্ষ্ট েিংখযক প্রিক্ষার্গী ফমগ জমা
না সেয়।
আমরা আপনাপ্টক প্রনপ্রিে করপ্টে চাই সয যপ্রে আপনার েন্তানপ্টক পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র জনয বাছাই করা হয় প্রকন্তু সে পরীক্ষা গ্রহপ্টণ
অেক্ষম প্রকিংবা অস্বপ্রি সবাধ কপ্টর, োহপ্টল আমরা আপনার সযপ্টকাপ্টনা উপ্টের্ প্রনপ্টয় কাজ করপ্টবা সযন িপ্রবষযৎ সিপ্রস্টিংপ্টয় োরা অিংিগ্রহণ
করপ্টে পাপ্টর। িপ্রিক্ষণিাপ্ত পরীক্ষক বা সিস্টারপ্টের পপ্ররচালনায় প্রিক্ষার্গীপ্টের জনয আমরা এিা েিংপ্রক্ষপ্ত ও মৃেু অপ্রিজ্ঞো হবার জনয
মপ্টনাপ্রনপ্টবি করপ্রছ।
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যপ্রে আপনার েন্তানপ্টক পরীক্ষা করাё হয়, োপ্টক সকার্ায় ও কীিাপ্টব পরীক্ষা করা হপ্টয়প্টছ এবিং কীিাপ্টব সেিার ফলাফল আপপ্রন পাপ্টবন
ো আমরা আপনাপ্টক অবপ্রহে করপ্টবা, সেিা োধারণে 48-72 ঘন্টার মপ্টধয িোন করা হপ্টব।
আপ্রম জাপ্রন আপনার েম্ভবে প্রবপ্রিন্ন িশ্ন রপ্টয়প্টছ, সেজনয আমরা আপ্টরা ের্য িোপ্টনর জনয বহুল প্রজজ্ঞাপ্রেে িশ্নাবলী েিংক্রান্ত িকুযপ্টমন্টপ্রি
েিংযু ক্ত করপ্রছ। েয়া কপ্টর এিা আপনার েন্তাপ্টনর োপ্টর্ পযগাপ্টলাচনা করুন।
স্কুলগুপ্টলাপ্টে পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিং শুরু হপ্টব অপ্টটাবর মাপ্টে। সকাপ্টনা িশ্ন অর্বা উপ্টের্ র্াকপ্টল আপনার স্কুল োপ্টর্ সযপ্টকাপ্টনা েময়
সযার্াপ্টযার্ করপ্টে পাপ্টরন।
আমাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রিপ্টক প্রনরাপে ও েু স্থ্ রাখপ্টে আপনার অিংিীোপ্ররত্ব ও অঙ্গীকাপ্টরর িপ্রে আমরা র্িীরিাপ্টব কৃেজ্ঞ।
প্রবনীে,

সিইি এ. সচাকপ্রে (Dave A. Chokshi), MD, MSc
কপ্রমিনার, NYC প্রিপািগপ্টমন্ট অি সহলথ অযান্ড সমন্টাল হাইপ্রজন

সিি লিং (Ted Long), MD, MHS
এপ্রিপ্রকউপ্রিি প্রিপ্টরটর, NYC সিস্ট অযান্ড সেইে কপগস

প্ররচািগ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চযাপ্টেলর, প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি প্রিপািগপ্টমন্ট অি এিুপ্টকিন
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স্কুপ্টলর অিযন্তপ্টর COVID-19 পরীক্ষা বা সিপ্রস্টিং করা েম্পপ্টকগ আমাপ্টের কী জানা িপ্টয়াজন
এখাপ্টন প্রকছু বহুল প্রজজ্ঞাপ্রেে িশ্নাবলী সেয়া হপ্টলা:
পপ্ররবারপ্টের কাছ সর্প্টক েম্মপ্রে
আমার েন্তানপ্টক আপ্রম েম্মপ্রে না প্রেপ্টল কী হপ্টব?
েিরীপ্টর প্রিক্ষা গ্রহণকারী েকল প্রিক্ষার্গীর পপ্ররবারপ্টের েম্মপ্রে িোন করপ্টে আমরা েৃ ঢ়িাপ্টব উৎোপ্রহে করপ্রছ। যে সবপ্রি েিংখযক প্রিক্ষার্গী
অিংিগ্রহণ করপ্টব, আমাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রিপ্টে COVID-19 েিংক্রমণ পযগপ্টবক্ষণ করপ্টে আমাপ্টের িাপ্টলািাপ্টব েক্ষম করপ্টব। এই পরীক্ষণ বা
সিপ্রস্টিং আপনার েন্তান ও আপনার েন্তাপ্টনর স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রিপ্টক প্রনরাপে ও েুস্থ্ রাখপ্টে, এবিং স্কুল প্রবপ্রডিংগুপ্টলা সখালা রাখা প্রনপ্রিে করপ্টে ও
েিরীপ্টর প্রিক্ষা অবযাহে রাখপ্টে অেযন্ত গুরুত্বপূণগ।
আপনার ও আপনার েন্তাপ্টনর েবেময়ই পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং িেযাখযান করার অপ্রধকার আপ্টছ। সযেব পপ্ররবার েম্মপ্রে িোন করপ্টব না োপ্টের
হয়ে শুধু েূ র সর্প্টক প্রিক্ষায় (প্ররপ্টমাি) অিংিগ্রহণ করার আবিযক হপ্টে পাপ্টর।
আমার েম্মপ্রে কেপ্রেন কাযগকর র্াকপ্টব?
আপনার েম্মপ্রে 30 সেপ্টেম্বর, 2021 োপ্ররখ পযগন্ত বলবৎ র্াকপ্টব। প্রকন্তু, আপপ্রন সযপ্টকাপ্টনা েময় এই েম্মপ্রে িেযাহার করপ্টে পাপ্টরন।
আপ্রম কীিাপ্টব েম্মপ্রে িেযাহার করপ্টে পাপ্রর?
আপনার েন্তাপ্টনর স্কুপ্টল প্রলপ্রখেিাপ্টব জাপ্রনপ্টয় প্রেন। আপনার স্কুল এই অেম্মপ্রেগুপ্টলা গ্রহণ করার জনয একজনপ্টক প্রনপ্টয়ার্ করপ্টব।
পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং িপ্রক্রয়া
েকল প্রিক্ষার্গীপ্টক পরীক্ষা করা হপ্টব প্রক?
প্রমে প্রিক্ষা বা সেপ্টন্ডি লাপ্রনগিংপ্টয় অিংিগ্রহণকারী 1-12 সগ্রপ্টির েকল প্রিপ্রিট স্কুল প্রিক্ষার্গীপ্টক প্রনপ্রবগচার িাপ্টব অন্তিুগক্ত করা হপ্টে পাপ্টর।
আমরা েন্তানপ্টক সক পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং করপ্টবন?
একজন িপ্রিপ্রক্ষে বযপ্রক্ত এই পরীক্ষা পপ্ররচালনা করা হপ্টব। পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং িোন করপ্টে অপ্টনপ্টকর মাপ্টে রপ্টয়প্টছ স্কুল নােগর্ণ, প্রেপ্রি স্টাফ,
এবিং আমাপ্টের অিংিীোরর্ণ: SOMOS, বাপ্টয়া সরফাপ্টরে লযাবপ্টরিপ্রর (Bio Reference Laboratory), এবিং ফালপ্টজন্ট সজপ্টনপ্রিি (Fulgent
Genetics)।
এই পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং কীিাপ্টব পপ্ররচাপ্রলে হপ্টব?
িপ্রে মাপ্টে একবার, এই িোনকারীর্ণ আপনার েন্তাপ্টনর স্কুপ্টল আেপ্টব এবিং প্রিক্ষার্গী ও স্টাফপ্টের মধয সর্প্টক প্রনপ্রবগচাপ্টর বাছাই কপ্টর ঐ প্রেন
পরীক্ষণ পপ্ররচালনা করপ্টব। পরীক্ষণ িোনকারী স্কুপ্টলর অিযন্তপ্টর একপ্রি স্থ্ান প্রনধগারণ করপ্টব। স্কুপ্টলর স্টাফ অর্বা পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং েল
যর্াযর্ ক্লােরুম পপ্ররেিগন করপ্টবন এবিং প্রকছু প্রিক্ষার্গীপ্টক ঐ প্রেন পরীক্ষা করার জনয সবপ্টছ সনপ্টবন; ঐ প্রিক্ষার্গীপ্টের পরীক্ষা গ্রহণ করার স্থ্াপ্টন
প্রনপ্টয় যাওয়া হপ্টব, দ্রুে পরীক্ষা করা হপ্টব, এবিং এরপর ক্লােরুপ্টম প্রনপ্টয় আো হপ্টব।
সকান পরীক্ষা বা সিস্ট বযবহার করা হপ্টব? এিা প্রক সবেনাোয়ক?
পরীক্ষাপ্রি একপ্রি "প্টছাি সোয়াব" (প্রকউ-প্রিপ/Q-tip -এর মে সেখপ্টে) বযবহার করপ্টব যা নাপ্টকর েম্মু খ অিংপ্টি পাাঁচ সর্প্টক েি সেপ্টকপ্টন্ডর জনয
িপ্টবি করাপ্টনা হপ্টব। আমরা বু প্রে সয প্রকছু প্রিক্ষার্গী এই পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিংপ্টয় েন্ত্রি সবাধ করপ্টে পাপ্টর, প্রকন্ত পরীক্ষাপ্রি সবেনাোয়ক নয় এবিং
আপনার েন্তাপ্টনর জনয অস্বপ্রিকর হপ্টব না। পরীক্ষাপ্রি শুরু সর্প্টক সিষ পযগন্ত পাাঁচ প্রমপ্রনপ্টির সবপ্রি েময় লার্প্টব না।
েকল পরীক্ষা প্রক একজন িপ্রিপ্রক্ষে পরীক্ষক বা সিস্টার প্রেপ্টয় করাপ্টনা হপ্টব, নাপ্রক প্রকছু প্রিক্ষার্গী প্রনপ্টজ এই পরীক্ষা পপ্ররচালনা করপ্টে পারপ্টব?
প্রকছু সিস্ট প্রকি আপ্টছ সযগুপ্টলা প্রনপ্টজ-পপ্ররচালনা করা যায়। প্রনপ্টজ-পপ্ররচালনা করার অর্গ হপ্টে আপপ্রন প্রনপ্টজ প্রকি-প্রি খুলপ্টবন এবিং প্রনপ্টেগিনা
অনু েরণ কপ্টর একপ্রি সছাি সোয়াব (প্রকউ-প্রিপ/Q-tip -এর মে) নাপ্টকর ফুপ্টিার েম্মু খিাপ্টর্ িপ্টবি করাপ্টবন। সযই স্কুপ্টল এই প্রকিগুপ্টলা রপ্টয়প্টছ,
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সেখাপ্টন সকাপ্টনা িপ্রিপ্রক্ষে িোনকারী প্রকিংবা স্কুল স্টাফ েেপ্টেযর েোরপ্রকপ্টে প্রকছু অপ্টপক্ষাকৃে বড় প্রিক্ষার্গীরা হয়ে োরা চাইপ্টল োপ্টের পরীক্ষা
প্রনপ্টজ-পপ্ররচালনা করপ্টে েক্ষম হপ্টব।
প্রিক্ষার্গীপ্টের পরীক্ষণ স্থ্াপ্টন প্রক েলবদ্ধিাপ্টব নাপ্রক একজন-একজন কপ্টর প্রনপ্টয় যাওয়া হপ্টব? পরীক্ষপ্টণর জনয অপ্টপক্ষা করার স্থ্াপ্টন প্রক একজপ্টনর
সবপ্রি প্রিক্ষার্গী অপ্টপক্ষা করপ্টব?
প্রিক্ষার্গীপ্টের োপ্টের ক্লাপ্টের/পপ্টির অনয যাপ্টের পরীক্ষা করা হপ্টে োপ্টের োপ্টর্ একপ্টযাপ্টর্ প্রনপ্টয় যাওয়া হপ্টব। পারস্পপ্ররক েূ রত্ব েবেময় বজায়
রাখা হপ্টব। নাক-মু প্টখর মু প্টখাি েবেময় পড়প্টে হপ্টব, শুধু মাত্র েিংপ্রক্ষপ্ত েময় বযেীে যখন সকাপ্টনা প্রিক্ষার্গীর আবরণ অপোরণ করা হপ্টব পরীক্ষার
নমু না েিংগ্রহ করার জনয।
পরীক্ষার জনয প্রপোমাো প্রক সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের োপ্টর্ সযপ্টে পাপ্টর?
েু ুঃখজনকিাপ্টব, না। ক্লােরুম পিগুপ্টলা বজায় রাখপ্টে এবিং COVID-19 েিংক্রমণ প্রবপ্রডিংপ্টয় িপ্টবি হ্রাে করার জনয, প্রপোমাোরা োপ্টের
সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের োপ্টর্ পরীক্ষপ্টণর েময় েঙ্গ প্রেপ্টে েক্ষম হপ্টবন না। আমরা বু প্রে সয এপ্টে িয় লার্প্টে পাপ্টর, প্রবপ্টিষে সছাে সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের
সক্ষপ্টত্র। আমাপ্টের িপ্রিপ্রক্ষে স্টাফরা সিপ্রস্টিং দ্রুে, মৃ েুিাপ্টব, এবিং েকল সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের জনয একপ্রি ইপ্রেবাচক পপ্ররপ্টবপ্টি পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং
পপ্ররচালনা করপ্টবন।
পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং িপ্রক্রয়া কেক্ষণ লার্প্টে পাপ্টর বপ্টল িেযাপ্রিে?
কিন সোয়াব নাপ্টকর অিযন্তপ্টর পাাঁচ সর্প্টক েি সেপ্টকন্ড, অেএব প্রিক্ষার্গীপ্টের পরীক্ষাপ্রি সবাোপ্টনা এবিং এরপর সোয়াপ্রবিং করার পুপ্টরা িপ্রক্রয়াপ্রি
োধারণে মাত্র কপ্টয়ক প্রমপ্রনি লার্প্টব।
আমার েন্তান কেক্ষণ ক্লাপ্টের বাপ্রহপ্টর র্াকপ্টব?
সিপ্রস্টিং সবিীক্ষণ লার্প্টব না। আমরা সকাপ্টনা প্রিক্ষার্গী ক্লাে সর্প্টক প্রনপ্টয় যাওয়া সর্প্টক ক্লাপ্টে সফরে প্রনপ্টয় আো পযগন্ত পুপ্টরা বযপারপ্রির জনয 1530 প্রমপ্রনপ্টির সবপ্রি েময় লার্প্টব বপ্টল আমরা িেযািা কপ্রর না।
আমার েন্তান ইিংপ্টরপ্রজপ্টে কর্া বলপ্টে োেন্দ্য সবাধ কপ্টর না। মাপ্রিপ্রলিংগুয়াল লানগােগ বা বহু িাষার প্রিক্ষার্গীপ্টের এই িপ্রক্রয়ার জনয সোিাষী প্রক
লিয র্াকপ্টব? যপ্রে হয়, সেিা কীিাপ্টব বযবস্থ্া করা হপ্টব?
িপ্টেযক পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং অিংিীোরর্ণ োপ্টের পপ্ররপ্টষবা প্রিক্ষার্গীপ্টের পছপ্টন্দ্র িাষায় কীিাপ্টব িোন করপ্টব সেপ্রবষপ্টয় োপ্টের নীপ্রেমালা ও
কাযগিণালী র্াকপ্টব। যপ্রে আপনার সকাপ্টনা েু প্রনপ্রেগষ্ট উপ্টের্ র্াপ্টক োহপ্টল অনু গ্রহ কপ্টর আপনার প্রিপ্রেপযাপ্টলর োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করুন।
আপনার েন্তানপ্টক োপ্টের িমাপ্রণে বা িকুযপ্টমন্টকৃে িপ্রেবপ্রিোর জনয যপ্রে পরীক্ষণ করা না যায়?
যপ্রে আপনার েন্তাপ্টনর একপ্রি িমাপ্রণে বা িকুযপ্টমন্টকৃে িপ্রেবপ্রিো র্াপ্টক এবিং ঐ িপ্রেবিকোর কারপ্টণ পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং আপনার েন্তাপ্টনর
মানপ্রেক প্রকিংবা িারীপ্ররক স্বাপ্টস্থ্যর জনয ক্ষপ্রেকারক হয়, োহপ্টল কীিাপ্টব এপ্রবষপ্টয় অগ্রের হপ্টে হপ্টব ো প্রনপ্টয় আপ্টলাচনা করপ্টে আপনার স্কুপ্টলর
োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করুন।
যপ্রে আপ্রম অনয সকার্াও পরীক্ষা কপ্ররপ্টয় র্াপ্রক, োহপ্টল আপ্রম প্রক ঐ ফলাফলপ্রি সিয়ার করপ্টে পাপ্রর এবিং স্কুপ্টলর বাধযোমূ লক পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং
সর্প্টক অবযাহে সপপ্টে পাপ্রর?
না। িপ্রেপ্রি স্কুপ্টলর প্রিক্ষার্গীর জনপ্রমপ্রে েপ্রঠকিাপ্টব বু েপ্টে, সকাপ্টনা একপ্রি প্রেপ্টন এই সিাগ্রাপ্টমর পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং অবিযই পপ্ররচালনা করপ্টে
হপ্টব, ঐ স্কুল প্রবপ্রডিংপ্টয়, এবিং একজন িোনকারীপ্টের োরা। যপ্রে আপনার েন্তানপ্টক অনযত্র সকার্াও পরীক্ষা করা হয় এবিং োর পরীক্ষার
ফলাফল পপ্রজপ্রিি হপ্টয় র্াপ্টক োহপ্টল আপনাপ্টক অবিযই আপনার েন্তানপ্টক বাপ্রড়প্টে রাখপ্টে হপ্টব এবিং আপনার প্রিপ্রেপযালপ্টক সিপ্টস্টর ফলাফল
অবপ্রহে করপ্টে হপ্টব। প্রকন্তু, সকাপ্টনা বাপ্রহযক পরীক্ষা বা সিস্ট মাপ্রেক জপ্ররপ্টপ র্ণনা করা হপ্টব না।
আমার েন্তানপ্টক কে ঘন ঘন পরীক্ষা করা হপ্টব?
িপ্রেপ্রি স্কুপ্টল সিপ্রস্টিং িপ্রে মাপ্টে একবার করা হপ্টব। আপনার েন্তানপ্টক িপ্রেমাপ্টে একবাপ্টরর সবপ্রি পরীক্ষা করা হপ্টব না যপ্রেনা োর মাপ্টে
COVID-19 -এর উপের্গ সেখা যায় অর্বা যার COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল পপ্রজপ্রিি এপ্টেপ্টছ এমন কাপ্টরা কাছাকাপ্রছ এপ্টেপ্টছ। প্রকছু
সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টক হয়ে মাপ্রেক পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র জনয প্রিক্ষা বছর চলাকাপ্টল একবাপ্টরর সবপ্রি সবপ্টছ সনয়া হপ্টে পাপ্টর।
আমার েন্তানপ্টক পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র জনয সবপ্টছ সনয়া হপ্টয়প্টছ প্রকনা ো আপ্রম কখন/কীিাপ্টব জানপ্টে পারপ্টবা?
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আপনার স্কুপ্টল পরীক্ষপ্টণর জনয েময়েূ প্রচ করার েু ইপ্রেন আপ্টর্ আপনার স্কুল আপনাপ্টক অবপ্রহে করপ্টব। েম্মপ্রে সেয়ার ফপ্টল, আপনার েন্তান
পরীক্ষপ্টণর প্রেন প্রনপ্রবগচার েযাম্পপ্টলর অন্তিুগক্ত হপ্টে পাপ্টর। যপ্রে আপনার েন্তানপ্টক পরীক্ষা করা হয়, এরপর স্কুল ঐ প্রেন আপনাপ্টক অবপ্রহে
করপ্টব।
পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র জনয আমার েন্তানপ্টক িস্তুে করপ্টে আপ্রম েহায়ো করপ্টে পাপ্রর (প্রবপ্টিষে অপ্টপক্ষাকৃে সছাি সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের সক্ষপ্টত্র)?
আপনার েন্তাপ্টনর োপ্টর্ আপনার কর্া বলা উপ্রচে। আমরা আপনাপ্টের বলপ্টে উৎোপ্রহে করপ্রছ সয িাক্তার, নােগ, এবিং অনযানয স্বাস্থ্যপ্টেবা
িোনকারীপ্টের প্রনপ্রিে করা িপ্টয়াজন সয োরা েু স্থ্ আপ্টছ, েু েরািং োরা নাপ্টক েম্মু খিাপ্টর্ একপ্রি সছাি েুলার সোয়াব িপ্টবি কপ্ররপ্টয় িাইরাপ্টের
জনয পরীক্ষা করপ্টব। আপনার েন্তানপ্টক মপ্টন কপ্ররপ্টয় প্রে ন সয স্কুল এই পরীক্ষণ করায় সকাপ্টনা েমেযা সনই, এবিং এিা দ্রুে, প্রনরাপে, এবিং মৃ েু ।
স্টাফপ্টের পরীক্ষণ বা সিস্ট করা হপ্টব প্রক?
হযাাঁ, আমরা স্কুল প্রবপ্রডিংপ্টয়র েকল স্টাফ ও প্রিক্ষার্গীপ্টের এই সিপ্রস্টিং সিাগ্রাপ্টম অিংিগ্রহণ করপ্টে আহ্বান জানাপ্রে ।
পরীক্ষার ফলাফলেমূ হ
এই ফলাফলগুপ্টলা কখন পাওয়া যাপ্টব?
নমু না বা েযাম্পল সনয়ার 48-72 ঘন্টা পর ফলাফল পাওয়া যাপ্টব।
আমার েন্তাপ্টনর ফলাফল আপ্রম কখন পাপ্টবা?
সবিীরিার্ সক্ষপ্টত্র, প্রপোমাো/অপ্রিিাবকর্ণ নমু না লযাবপ্টরিপ্ররপ্টে সপৌঁছার পর ফলাফল সপপ্টে 48 ঘন্টার সবপ্রি লার্প্টব না। আপনার েন্তাপ্টনর
ফলাফল সপপ্টে আপপ্রন একপ্রি অনলাইন সপািগাপ্টল লর্ ইন করপ্টে েক্ষম হপ্টবন। যপ্রে আপনার েন্তাপ্টনর ফলাফপ্টল পপ্রজপ্রিি হপ্টয় র্াপ্টক, োহপ্টল
সয িোনকারী পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং করপ্টছ োপ্টের কাছ সর্প্টক একপ্রি সফান কলও পাপ্টবন।
যপ্রে আমার েন্তাপ্টনর পরীক্ষার ফলাফল পপ্রজপ্রিি হয়, োহপ্টল কী হপ্টব?
আপনার েন্তানপ্টক স্কুপ্টল না এপ্টন বাপ্রড়প্টে রাখা এবিং োর িাক্তাপ্টরর োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করা উপ্রচে। অপ্রেপ্ররক্তিাপ্টব, সিস্ট অযান্ড সেইে কপগস
েিংস্থ্ান বা প্ররপ্টোেগ িোন করপ্টে, আপনার েহায়ো িপ্টয়াজন হপ্টল সেবা পাবার জনয সযার্াপ্টযাপ্টর্র ের্য িোন, এবিং আপনার েন্তান ও বাপ্রড়র
অনয েেেযপ্টের প্রকিাপ্টব প্রনরাপে রাখা যাপ্টব সেপ্রবষপ্টয় আপ্টলাচনা করপ্টে, আপনার পপ্ররবাপ্টরর োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করপ্টব। স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রির অনয
েেেযপ্টের েু রক্ষা প্রেপ্টে পেপ্টক্ষপ গ্রহণ প্রনপ্রিে করপ্টে স্কুলপ্টকও অবপ্রহে করা হপ্টব। সিস্ট অযান্ড সেইে কপগস আপনার পপ্ররবারপ্টক প্ররপ্টোেগ
িোন করপ্টব এবিং আপনার পপ্ররবাপ্টরর উপের্গ গুপ্টলা 10 সর্প্টক 14 প্রেন পযগপ্টবক্ষণ করপ্টব।
একপ্রি স্কুপ্টলর পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিংপ্টয়র োমপ্রগ্রক ফলাফল স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রির োপ্টর্ সিয়ার করা হপ্টব?
হযাাঁ, প্রকন্তু সযেব সছপ্টলপ্টমপ্টয় অর্বা স্টাপ্টফর পরীক্ষার ফলাফল পপ্রজপ্রিি হপ্টব োপ্টের নাম প্রকিংবা অনযানয পপ্ররচয় েিংক্রান্ত ের্য িকাি করা হপ্টব
না।
আমার েন্তাপ্টনর বযপ্রক্তর্ে ের্য সর্াপণ রাখার প্রবষয়প্রি DOE/প্রেপ্রি প্রনপ্রিে করপ্টব প্রক?
স্কুপ্টলর অিযন্তপ্টর পরীক্ষণ বা সিপ্রস্টিং েিংক্রান্ত সযপ্টকাপ্টনা ের্য সর্াপনীয় এবিং প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রির স্বাস্থ্য প্রবপ্রধ এবিং স্থ্ানীয়, সস্টি, ও সফিাপ্টরল
আইপ্টনর অধীপ্টন েু রপ্রক্ষে। আমরা ের্য প্রনরাপপ্টে েিংরক্ষণ করপ্টবা, এবিং শুধু মাত্র DOE এবিং প্রেপ্রি স্টাফর্ণ নাম ও অনযানয বযপ্রক্তর্ে ের্য োরা
পরীক্ষার ফলাফলেমূ হ সেখপ্টে পাপ্টব।
পরীক্ষার ফলাফলেমূ হ সকার্ায় েিংরক্ষণ করা হপ্টব?
ফলাফল েু ই স্থ্াপ্টন সিরণ করা হপ্টব: সস্টি ও প্রেপ্রির প্রিপািগপ্টমন্ট অি সহলথ, সযখাপ্টন েকল েিংক্রামক সরাপ্টর্র ফলাফল সিরণ করা হয়; এবিং
আমরা সযন আমাপ্টের েকল প্রিক্ষার্গী, স্টাফ, এবিং পপ্ররবাপ্টরর েেেযপ্টের েু রক্ষা প্রেপ্টে, সিস্ট অযান্ড সেইে কপগস ও প্রেপ্রির েিংপ্রিষ্ট স্টাফপ্টের
কাপ্টছ সযন ক্লােরুম প্রকিংবা স্কুল িবন বি করপ্টে এবিং িপ্টয়াজন অনু যায়ী েিংস্পিগ অনু েরপ্টণ েহায়ো করা যায়। এই িপ্রেষ্ঠানগুপ্টলা কপ্টঠার
সর্াপণীয়োর প্রনয়ম-নীপ্রে অধীপ্টন কাজ কপ্টর।
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