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িো� েন্ধ েো িো� রিডয় জল পডো মোথোে্যথো 

1. িীডে কিওয়ো ক�োিও এ�স্কট উপসে্গ ছোত্র-ছোত্রীর মড্্য িতটুি �ডর কিখো রিডয়ডছ অথেো গুরুতর হডয় উডেডছ র�?*

স্োি েো েন্ধ িো-পোওয়োজ্বর > 37.8°C �োরশ
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অথেোযরি ক�োিও উপসে্গ ‘থোড�’, 
তোহডল:

েোস্কডডত থো�টু ি এেং কস্চ্ো 
স্কিিৃতেোডস থো�টু ি 

পরীক্ো 
�রোডত হডে

স্োস্্য পররডেেো প্রিোি�োরীর 
সডগে কযোেোডযোে �রডত হডে

2. আপিোর পররেোডরর �োরও উভলিরখত ক�োিও এ�স্কট েো এ�োর্� উপসে্গ র� আডছ?
 
3. েত 14 রিডি আপিোর পররেোডরর ক�উ র�  �োিোডোর েোইডর গেডয়স্কছল?
 
4. আপিোর পররেোডরর ক�উ র� ক�োভিড-19 আক্োন্ত ক�োিও ে্যভতির স্কি�ট সংস্পডশ্গ এডসস্কছল 
েডল শিোতি হডয়ডছ অথেো পররেোডরর �োউড� েোস্কডডত থো�ডত এেং কস্চ্ো স্কিিৃতেোডস থো�ডত 
েলো হডয়স্কছল র�?

হোাঁ িো

হোাঁ িো

হোাঁ িো

কেব্রুয়োরর 23, 2021-এ হোলিোেোি �রো হডয়ডছ

* যরি ক�োিও রশশুর আডে কথড�ই স্োস্্য পররডেেো প্রিোি�োরীর দ্োরো শিোতি �রো স্োস্্য সংক্োন্ত ক�োিও সমস্যো কথড� থোড�, তোহডল তোডিরড� ‘হোাঁ’ েডল উত্তর রিডত হডে িো, যরি িো উভলিরখত উপসে্গগুডলো 
িতটুি �ডর, আলোিো �ডর েো আরও গুরুতর িো-হডয় ওডে। আপিোর রশশুর স্োিোরে� উপসডে্গ ক�োিও পররেত্গি কিখো রিডচ্ র� িো কখয়োল রোখটুি।

2, 3 েো 4 িং. 
প্রডনের উত্তর ‘হোাঁ’ 
হডয় থো�ডল: 

েোস্কডডত থো�টু ি টরডন্টো জি স্োস্্য সংক্োন্ত 
পরোমশ্গ কমডি েলডত হডে

শ্োস�ষ্ট

েো কেোলোডিো, 
েরম েো ডোয়ররয়ো

েলো কেোলো অথেো 
খোি্য গেলডত ে্যথো

অসটুস্ অিটুিে �রো, 
কপরশডত ে্যথো েো ক্োন্ত 

িোে 

ljunkin
Typewritten Text
Bengali



হোাঁ

• আপনার সন্াননর মন্যে যেদিন যেনে উপসর্গ যিখা 
যিনে যসদিন যেনে 10 দিন তানে োড়িনত এেং যবেচ্া 
ডনভৃতোনস োেনত হনে।

• 10 দিন পর তানির উপসর্গ দিে হনত োেনে তারা যের 
তানির স্কু নে যেনত পারনে।

• পদরোনরর যে যেউ, োরা স্কু ে যসডিনে অংশগ্রহণ 
েনরডিে, তানিরও  14 দিন োড়িনত োেনে।

• বোস্যে পদরনেো প্রিানোরী েদি আপনার সন্াননর বোস্যে 
পরীক্া েনর েকুঝনত পানরন যে োচ্ার মন্যে যিখা যিওয়া 
উপসর্গ যোভভড-19 সংক্ান্ নয়, যস-যক্নরে উপসর্গ 
দিে হওয়ার 24 ঘণ্ার মন্যেই োচ্া স্কু নে যেনত পারনে। 
পদরোনরর োদে সিসযেরা স্কু নে অংশগ্রহণ েরনত পারনে। 

কটস্ �রোডিো 
িো-হডল

• আপনার সন্াননর যোভভড-19 পজিডিভ হনয়নি 
েনে তার স্কু নে িাডননয় দিন।

• আপনার োচ্ার মন্যে যেদিন যেনে উপসর্গ যিখা 
দিনয়নি যসদিন যেনে 10 দিননর িনযে তানে োড়িনত 
এেং যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে।

• োড়ির যোেিন এেং তার ডনেি সংস্পনশ্গ আসা 
অনযোনযে যোেিননেও 14 দিন যবেচ্া ডনভৃতোনস 
োেনত হনে।

• সে দেিকু  খভতনয় যিখার িনযে িরন্া পােজেে যহে্ে 
আপনার সনগে যোরানোর েরনে এেং পরেত্গ ী 
ডননি্গ শ িাদর েরনে

পজজস্কটি

• আপনার সন্াননর উপসর্গ েমনত শুরু েরার 24 
ঘণ্া পর যস যের তার স্কু নে যেনত পারনে।

• উপসর্গ না োেনে ভাই/যোনরাও স্কু নে ডেনর 
যেনত পারনে।

• প্রাপ্তেয়স্রা, োরা স্কু ে যসডিনে অংশগ্রহণ 
েনরডিে, উপসর্গ না োেনে তারাও স্কু নে যেনত 
পারনে।

স্কিডেস্কটি

িো

• োচ্ার উপসর্গ যিখা দিনয়নি েনে তার স্কু নে িাডননয় দিন।

• আপনার োচ্ানে োড়িনত যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে এেং তার বোস্যে পরীক্া েরানত 
হনে।

• পদরোনরর অনযে যোননা সিসযে, যে স্কু ে যসডিনে অংশগ্রহণ েনরডিে, তানেও োড়িনত এেং 
যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে, েতক্ণ না োচ্ার পরীক্ার েোেে না হয়।

• োড়ির যোেিন সহ সোইনে োড়িনত এেং যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে। ডননির সন্াননর 
বোস্যে পরীক্া েরান।

• েদি হাাঁ হয়, তাহনে োচ্ার স্কু নে তা িাডননয় দিন। এর পরেত্গ ী ডননি্গ শ িাদর েরনে িরন্া 
পােজেে যহে্ে।

• েদি ্রা না-পন়ি, তাহনেও যসই োচ্ানে পজিডিভ োো েযেভতির সংস্পনশ্গ আসার দিন যেনে 14 
দিন যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে। পদরোনরর অনযে োচ্ানেও স্কু ে যেনে যবেচ্া ডনভৃতোনস 
োেনত হনে, েতক্ণ না সংদলিষ্ট পজিডিভ োো েযেভতিডির যবেচ্া ডনভৃতোস সম্পূণ্গ হনচ্।

• েদি আপনার োচ্ার বোস্যে পরীক্া েরাননা না-হনয় োনে, তাহনে তানে 10 দিন যবেচ্া 
ডনভৃতোনস োেনত হনে। তার সংস্পনশ্গ োো োড়ির যোেিননেও 14 দিন যবেচ্া ডনভৃতোনস 
োেনত হনে।
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েদি আপনার পদরোনরর যেউ 14 দিননর িনযে োনাডার োইনর ভ্রমণ েরনত দরনয় োনে, তাহনে সংদলিষ্ট ভ্রমণোরী েযেভতিনে 14 দিননর িনযে যবেচ্া ডনভৃতভানস োেনত হনে। সংদলিষ্ট 
ভ্রমণোরী েযেভতির   14 দিননর যোয়ানর্াইন সম্পূণ্গ না হওয়া পে্গন্ পদরোনরর প্রনতযেেনে স্কু ে যেনে িপূনর োেনত হনে। েদি সংদলিষ্ট েযেভতিনে িরুরীোেীন চােদরর িনযে (যেমন ট্াে 
চােে, পাইেি) ভ্রমণ যোয়ানর্াইন যেনে অেযোহভত যিওয়া হয়, যসই যক্নরে পদরোনরর অনযোনযেরা স্কু নে অংশগ্রহণ েরনত পারনে। 

আমোর সন্তোডির মড্্য ক�োভিড-19’এর এ� েো এ�োর্� উপসে্গ কিখো রিডয়ডছ। 
আমোড� এখি �ী �রডত হডে?

আপিোর সন্তোি র� এমি �োরও সংস্পডশ্গ এডসস্কছল, যোাঁর ক�োভিড-19 ্রো 
পডডডছ পরীক্ো �রোডিোর পর?

আপিোর সন্তোডির ক�োভিড-19 কটডস্র েল �ী কের হডলো?




