
Bengalieducation.nsw.gov.au

NSW শিক্ষা শিভষাগ

COVID-19 updated advice

Current as at 8 September 2020

COVID-19 হষালনষাগষাত পরষামি্শ
১৪ই আগস্ট ২০২০ তারিখে NSW Health  স্কু খেি জন্য COVID-19 রিষয়ক নতুন পিামর্শ প্রদান কখিখে। এটি আমাখদি 
স্কু ে পরিচােনাি পদ্ধরতখত পরিিত্শ ন আনখি। 

1. যেসকে ররশু সরদ্শ  িা  ফ্লূ  জাতীয় েক্ষণ রনখয় অসুস্থ, তাখদি সামান্য েক্ষণ থাকখেও তাখদি িার়িখত থাকা উরচত। যে
ররশুিা স্কু খে অসুস্থ হখয় প়িখি তাখদি অসুস্থ যিখে িাো হখি এিং তাখদি িার়িখত রনখয় োওয়াি ি্যিস্থা কিা হখি।

• অসুস্থ িা এমনরক হােকা  ফ্লূ  জাতীয় েক্ষণ িখয়খে এমন কাউখক তাখদি স্থানীয় রচরকৎসক িাCOVID-19
clinics (রলিরনখকি) মাধ্যখম পিীক্ষা কিাি জন্য উৎসারহত কিখত  NSW স্াস্থ্য রিভাগ  স্কু েগুখোখক অনুখিাধ
কখিখে।

• ফ্লূ  জাতীয় েক্ষণেুক্ত ররক্ষাথথী এিং কমথীখদি স্কু খে রিখি োওয়াি অনুমরত যদওয়াি আখগ COVID-19 পিীক্ষাি
যনখগটিভ িোিখেি একটি অনুরেরপ সিিিাহ কিখত হখি।

2. যেোখন সম্ভি, কাোকারে যোগাখোগখক সীমািদ্ধ কিাি জন্য ররক্ষাথথীিা তাখদি স্কু খেি মখধ্য সমস্ত ররক্ষামূেক কাে্শক্রখমি 
জন্য তািা রনখজখদি দখেি মখধ্য (অথ্শাৎ রনখজখদি লিার, িষ্শ দে িা পে্শায়) অিস্থান কিখি।

3. স্কু েগুখোখত অপ্রখয়াজনীয় দর্শখণি অনুখমাদন যনই । আপরন েরদ স্কু খেি যকানও ররক্ষক িা কমথী সদখস্যি সাখথ
কথা িেখত চান তখি স্কু খে যিান কখি আপনাখক একটি সাক্ষাখতি ি্যিস্থা কিা উরচত। সাক্ষাৎ যিাখন িা রভরেও
কনিাখির্সংখয়ি মাধ্যখম হখি।

4. আন্তঃস্কু খেি কাে্শক্রম অির্যই স্থানীয় করমউরনটি িা এোকাি মখধ্য থাকা উরচত।  িৃহত্তি জমাখয়খতি ক্রী়িা আখ্াৎসি
িা অনুরূপ কাে্শক্রম যেোখন দটুিি যিরর স্কু ে থাকখি তাি অনুমরত যনই।

5. সকে দেীয় সঙ্ীত এিং/ অথিা উচ্চস্ি ি্যিহাি কিখত হয় এমন কাে্শক্রখমি পারাপারর দেীয়ভাখি উরয়ন্ড ই্সটুখমন্ট
ি্যিহাখিি অনুমরত যনই। উচ্চ রিদ্যােয় সনদপত্র (HSC) ররক্ষাথথীখদি জন্য রিখরষ ি্যিস্থা িখয়খে।

6. Year 11 এিং Year 12 ররক্ষাথথী োিা (HSC) পিীক্ষাি রিষয়গুখো সম্ূণ্শ কিখে যকিেমাত্র তািা অন্যান্য
ক্যাম্াসগুখোখত প্রাপ্ত রিষয়গুখো সম্রক্শ ত লিাস / কাে্শক্রখম যোগ রদখত পাখি। Year 11-এি ররক্ষাথথী োিা HSC
পিীক্ষাি রিষয়গুখো সম্ূণ্শ কিখেনা তািা সহ অন্যান্য সমস্ত ররক্ষাথথী Term 3 -ি িাকী অংখরি জন্য অন্যান্য
ক্যাম্াসগুখোখত অংর রনখত পািখি না। TAFE এিং অন্যান্য VET যপ্রাগ্াম চেখত পাখি।

েরদও ২০২১ সাখেি জন্য রকন্ডািগাখট্শন ওরিখয়খন্টরনগুখো মুেতিী িাো হখয়খে, department’s website– এি মাধ্যখম 
এি সম্খক্শ  ভাখো পিামর্শ যপখত পাখিন। এই পিামর্শগুখো রকন্ডািগাখট্শখন োওয়াি জন্য  ররক্ষাথথীখদি উচ্ছ্বরসত এিং আিদ্ধ 
িােখত সহায়তা কিখি।

পরিিত্শ নগুখো সম্খক্শ  আিও জানখত আপনাি স্কু খেি সাখথ একটি সাক্ষাখতি ি্যিস্থা করুন।

টেলিট�োন ট�োভোষী টেবো 

আপনাি েরদ আিও তখথ্যি প্রখয়াজন হয় তাহখে আপনাি স্কু খেি অধ্যক্ষখক যিান করুন। আপনাি অনুসন্াখন সহায়তাি 
জন্য েরদ আপনাি একজন যদাভাষীি সহায়তা প্রখয়াজন হয়, দয়া কখি যটরেখিান যদাভাষী যসিায় 13 14 50  নম্বখি কে 
করুন এিং আপনাি ভাষায় একজন যদাভাষীি জন্য িেুন। রিনামখূে্য আপনাখক এই যসিা যদয়া হখি।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/cho-advice-education.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/teaching-at-home/early-learning-resources/kindergarten-orientation-and-transition-2020-21

