
োকোিভড   19   সুল বষর   2020 / 2021      সহ  -  দাযবদতা চুিক 

িপতা-মাতার দািযত / অিভভাবকরা িপতামাতার দািযত অন ুশীলন কের
িমথ্া োঘোষণার েকেত অবশ্ই অপরাধমূলক পিরণিত সমেকর  অবিহত হেত হেব,

তারা িনমিলিখত সহ-দািযত চুিকেত সাকর করেছন
___________________________ছাতেদর জন্_________________________ইনিিউেট তািলকাভুক

ক) িবদ্ালেয অংশগহণ

িবেশষত, িপতামাতারা (বা িপতামাতার দািযেতর ধারক) োঘোষণা কেরেছন
- আজেকর মোতো কায রকরভােব সংকামক পনা সমেকর  সেচতন হেত;
- েয তার বাচা এবং পিরবােরর েকউ প ৃথক অবসায িছল না বা েকউ োকোিভড 19 এর জন্ ইিতবাচক নয
- (37.৫° বা তার পিরমাণ এর েবিশ),জর হেল তার বাচােক বািডেত রাখার দািযত , সুেল পেবেশর আেগ 
পিতিদন পিরমাপ করার দািযত েনয,বা তাতকিণক িশশ িবেশষজেক অবিহত করার দািযত িনেযেছন; 
অন্ান্ লকণগিলর জন্ েযমন গলা ব্থা, অনুনািসক িভড, কনেজিভাইিস, গন বা সাদ হাস
- সেচতন হেত হেব এবং দািযত িনেত হেব েয জেরর েকেত (37.৫° বা তার পিরমাণ এর েবিশ) বা উপের বিণ রত
লকণগিলর উপিসিত, তার বাচােক সুেল পাঠাোনো হেব না এবং তার দািযেত থাকেব;
- সেচতন হেত হেব এবং দািযত িনেত হেব েয যখন তার সনােনর জর হয বা উিলিখত লকণগিল হয সুেল , 
সুল িশশ বা যুবকেক আলাদা কের েদেব এবং অিবলেম পিরবােরর সদস্েদর অবিহত করেব;
- সেচতন হেত হেব এবং দািযত িনেত হেব েয সনান অবশ্ই িবদ্ালেযর মেধ্ সাস্ এবং সাস্কর 
িদকিনেদর শনা েমেন চলেত হেব;
- সেচতন হেত এবং দািযতি ধের েনওযার োঘোষণা কের েয - োকোিভড -১৯ েথেক সংকমণ ছিডেয যাওযার 
ঝঁুিক সমিক রত সুরকা এবং তেথ্র জন্ েনওযা সমস সাস্ োপোোটোকল এবং সাস্কর িবিধগিল সুল কতৃরক 
তােক পযরাপ পয রােয অবিহত কেরেছ;
- োঘোষণা কের েয িতিন পােঠর সময এবং িশকাথরী রা যখন উপিসত থাকেবন তখন সুল পাঙেণ পেবশ 
করেবন না, জরুির অবসা বােদ,
- যখন তার িশশ সুেল নয বাইের বা বািডেত বা অন্ োকোনও সােন থােক তখন এই ভাইরােসর ঝঁুিক এডােত 
সমস সতকরতা অবলমন বা গহণ করার োঘোষণা েদয,
- সেচতন হওযার োঘোষণা েদয েয ইনারঅ্াকশন িকযাকলাপ প ুনরায শরু করার মুহেতর , এমনিক যিদ এি 
িনযনণ করা হয তেব সংকামেনর ঝঁুিকও দূর করা সমব নয যা িনিদ রষ োপোোটোকেলর দারা সরবরাহ করা 
সতকরতা এবং সুরকা ব্বসাগিলর কোঠোর এবং কোঠোরভােব পালন করার মাধ্েম ন ূ্নতম কমােত হেব must 
কায রকম পিরচালনা, (এই কারেণ এমনিক িশকাপিতষােনর েপকাপেটর বাইেরও অত্ন সতকরতা অবলমন 
করা জরুরী)।
- তােদর িনেজর সােস্র অবসা, তােদর বাচা, পিরবােরর সদস্ এবং পিরবার িচিকতসেকর বা িশশ 
িচিকতসেকর পরামশ রকেম সহবাসীেদর মেধ্ েথেক স-পয রেবকণ করার োঘোষণা েদয;িবেশষত, 06.08.2020 এ 
িশকা মননালেযর জাির করা "োকোিভড -১৯" ছিডেয েদওযার সুরকার িনযম েমেন সুল িশকাবেষরর সূচনা 
িনিশত করার জন্ সমোঝোতা সারেকর সােথ উেলখ করা, এি প ূবর শতর  ছাত / ছাতেদর িবদ্ালেয উপিসিত:

• েয তার সনােনর োকোনও শাসকেষর লকণ েনই এবং তার িতন িদেনর মেধ্ও তার শরীেরর তাপমাতা 
37.5 িডিগ েসিেগেডর েবিশ িছল না,

• েয তার িশশ গত 14 িদেনর মেধ্ বািডেত িবিচনভােব প ৃথক অবসায িছল না,
• েয তার িশশ ঝঁুিকপূণ র অঞল েথেক WHO বা অন্ান্ সকম কতৃরপেকর ইিঙত অনুসাের আসেছ না,
• েয তার িশশ গত 14 িদেন ইিতবাচক োলোেকর সােথ োযোগাোযোগ কের িন।

- েয যখন িশশ বা িপতা-মাতা িনেজ বা পিরবােরর োকোনও সদস্ এবং সহবাসী, COVID-19 এর জন্ 
সেনহজনক লকণগিল উপসাপন কের (উদাহরণসরূপ: জর, শাসকষ, সাদ এবং / বা গেনর ঘা, গলা, কািশ, 
অনুনািসক কনেজকশন, কনেজকভাইিস) , বিম, ডাযিরযা ইত্ািদ) িতিন িনমিলিখতগিল করেবন:

• পিরেষবািেত অ্ােকস এডাোনো এবং সােস্র কারেণ সুল েথেক অন ুপিসিতর োযোগাোযোগ করা,
• অিবলেম তােদর বািডেত িফের আসুন,



• েয িতিন তাতকিণকভােব যথাযথ ম ূল্াযেনর জন্ এবং নাোসোেফেরিঞযাল োসোযাব কায রকর করার জন্ 
পোযোজনীয পিকযাগিলর সিকযকরেণর জন্ ডাকােরর সােথ োযোগাোযোগ করেবন।

িবেশষত, িবদ্ালেযর উপিসিতর সমযকােল সুলি: 
- িবধানগিলেত েয োকোনও পিরবতরন বা সংোযোজন সমেকর  কথাবাতর া গহেণর উোদ্োগ েনয;
- সুল পিরেষবা সংসার বতরমান পিবধানগিলেত িবেশষত সাস্ এবং সাস্িবিধ ব্বসার পসােরর িবরুেদ 
লডাইেযর জন্ যেথষ পিরমােণ পিশকণপাপ কমরী েদর ব্বহার কের of সংকমণ
- কমরী রা িনেজরাই সমস সাস্ এবং সাস্কর পোযোজনীযতা অৌযৌিককভােব পয রেবকণ এবং covid -১৯ এর 
উেলখোযোগ্ লকণগিলর অভােব শধুমাত কাজ করেত যান;
- বতরমান আইন দারা কলনা করা সমস সাস্ এবং সাস্িবিধ পোযোজনীযতা, ব্বসাসম ূহ সমিক রত 
িবধানগিল সহ গহণ করার উোদ্োগ েনয;
- সানীয সাস্ কতৃরপেকর সকল েকেতই িবদ্ালেয পডা িশশ বা পাপবযস দারা covid -১৯ সংকমেণর 
েকেত, কোঠোরভােব এবং েবআইনীভােব েমেন চলার উোদ্োগ েনয।

খ) সংহত িডিজটাল িশকা 
COVID-19 ভাইরাস পুনরুতােনর েকেত দূরত অধ্যন বা অন-লাইেনর অধ্যন সিকয করা হেব, 
26/06/2020 এর নং -39 দারা িনধরািরত িহসােব - "সুল পিরকলনা 2020-2021": অনুেচদ "এর জন্ সুল 
পিরকলনা ইিেগেটড িডিজটাল িশকা "«
  যিদ মহামারী সংকান পবণতা জাতীয বা সানীয পয রােয নতুন জরুরী পিরিসিতগিল সমোযোপোযোগী িনযেমর
িবধােনর িভিতেত কনিফগার করা থােক তেব সংহত িডিজটাল পাঠদান পদিতর মাধ্েম উপিসিত িশকার 
সিগতকরণ এবং দূরবতরী  কায রকলাপ প ুনরায শরু করার ব্বসা করা েযেত পাের। "।
দূরত িশকার জন্ সুল এবং পিরবােরর মেধ্ সহ-দাযবদতার িশকাপিতষােনর একি নতুন সংজা এবং 
শিকশালীকরণ পোযোজন।

সুল পিতশুিতবদ

- তােদর িনষিতোযোগ্ োপোেটর বল কিমউটারগিল ব্বহার করার জন্ এবং োমোবাইল োফোন দারা সমিথরত 
অ্ািপেকশনগিল ব্বহার কের দূরেতর িশকা গহেণর জন্ পিকযা সরবরাহ করুন, সেচতন েয সমস 
পিরবােরর িবদ্ালেযর বযেসর বাচার সংখ্ার উপর িনভরর কের একই পযুিকগত িডভাইস েনই;
- বািষ রক পিরকলনা এবং মূল্াযেনর মানদণগিলর উেদশ্গিল ওেযবসাইেটর মাধ্েম পুনরুদার করুন এবং 
োযোগাোযোগ করুন;
- িবিভন পিরবার এবং সতন পিরিসিত িবেশষত িবেশষ িশকাগত চািহদা সমন িশকাথরী েদর েকেত 
িবেবচনায নমনীয পাসিঙক পছনগিল করা;
- একি িনধ রািরত সময সেট পিরচালনা করুন, যােত িশকাথরী েদর এবং পিরবারেক পিরবােরর সময েথেক 
কােজর সমযেক আলাদা করেত সহাযতা করেত পাের;
- ই-েমল এবং ইেলকটিনক েরিজসােরর মাধ্েম সতনভােব পিরবােরর সােথ োযোগাোযোগ রকা করা; 
সমিগতভােব সাইেটর মাধ্েম।

পিরবার পিতশুিতবদ

- সুল োযোগাোযোগগিল পয রাযকেম ইনিিউেটর ওেযবসাইট এবং ৈবদু্িতন েরিজসােরর সােথ পরামশ র করুন;
- দূরিশকণ কাযরকেম সাযতশািসত ও দািযতশীল িহসােব যথাসমেয অংশ িনেত এবং িনধ রািরত সমযসীমার 
িবষেয অিপরত কাযর সমাদন করেত ছাতেক উতসািহত করুন;
- িনিশত করুন েয পাঠ্গিলর িবষযবস, তােদর েশষ েরকিডরং এবং িশকাগত ব্বহােরর জন্ োপোস করা 
অনলাইন সামগীগিল ভুলভােব ব্বহার করা হযিন বা েযমন সুল এবং িশককেদর িববত করেত পাের;
- োগোপনীযতা পিতরকা জন্ সমস বতরমান িবিধ সমান করা হয তা পরীকা করুন।



এই চুিক সাকর কের পিরবারগিল সৎ িবশােস এি সমান করেত পিতশুিত েদয।

Verona,______________

িপতামাতা /অিভভাবক /িযিন প্ােরনাল দাযবদতা কেরন

_______________________________

_________________________________

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA সুল িডেরকর

_______________________________________

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

(িবধানসভায িডিক 39/1993 এর 2 অনুেচদ 2 অনুসাের হসাকর সাকর)

 

নীেচ সাকিরত োঘোষণা কের েয তারা োকোিভড োপোোটোকেল সাধারণ তথ্ েপেযেছ

______________________________________

_______________________________________




