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সিসিসিএি ক োসিড-19 স্কু লে প্রত্যোবত্তন সনলদত সি ো।
স্কু লের স্বোস্থ্য এবং িুরক্ষো বযবস্থ্ো
 অস্ট্রেলিয়ান স্ব়াস্থ্য সুরক্ষ়া লিলিপ়াি কলিটি (এএইচলপলপলস) একটি ‘ভেনুয ভেনলসটি রুি’ পর়াির্শ লিস্ট্রযস্ট্রেন ভে ভেলিকক্ষ ব়া
বযবহ়ালরক ক্ল়াস্ট্রস ব়া কলরস্ট্রে়ারগুলিস্ট্রে িলে চ়ার বর্শলিট়াস্ট্রর একজস্ট্রনর ভবলর্ বযলি েথ়ােথ নয, লকিংব়া ভেলিকস্ট্রক্ষর ক়ােশ়াবিী
চিি়ান সিস্ট্রয লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির িস্ট্রযয কিপস্ট্রক্ষ 1.5 লিট়ার বজ়ায র়াখ়া উলচে। অেএব, স্কু স্ট্রি পূবশ উস্ট্রেলখে িলে ক্ল়াস্ট্রস 10
লর্ক্ষ়াথীর অনুপ়াস্ট্রের আর িস্ট্রয়াজন ভনই।
 সিস্ত স্কু ি কিীস্ট্রির িেয়াবেশ ন িস্তুলেস্ট্রে সহ়াযে়া করস্ট্রে কিোমবোর 25 কম 2020 এ টি সিক্ষোর্থী বসজতত্ সদবি হলব।
লবিয়ািযগুলি ঐলিস্ট্রন ে়াস্ট্রির স্কু স্ট্রি স্ব়াস্থ্য পর়াির্শ অনুসরি করস্ট্রব, লবিয়ািস্ট্রযর রুটিনগুলি পুনর়ায লনযশ়ারি করস্ট্রব, িূরবেী
এবিং নিনীয লর্ক্ষ়ার সিযক়াস্ট্রি লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির লর্ক্ষ়ার অগ্রর্লে িূিয়াযস্ট্রনর জনয একটি পদ্ধলে স্থ়্াপন করস্ট্রব এবিং ে়াৎক্ষলিক
স্ব়াস্থ্য এবিং সুস্থ্ে়ার িস্ট্রয়াজস্ট্রন লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির লচলিে করস্ট্রব বস্ট্রি লবশ্ব়াস কলর।
 আির়া লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির স্ব়াে়ালবক রুটিস্ট্রন লিস্ট্রর আস়ার পস্ট্রক্ষ পলরলস্থ্লে িূিয়াযন কলর, কী ঘটস্ট্রে ভস সম্পস্ট্রকশ লবক়ার্র্েে়াস্ট্রব
উপেুি েথয সরবর়াহ কর়ার প়ার়্াপ়ালর্ লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির উস্ট্রের্ ও অনুেূলে িক়াস্ট্রর্ একটি লনর়াপি স্থ়্ান সরবর়াহ করস্ট্রে ে়াস্ট্রির
িস্ট্রয়াজস্ট্রনর লবষযটিস্ট্রক আির়া েথ়ােথ গুরুত্ব লিস্ট্রয থ়ালক।
সিস্ত ব়াৎসলরক স্তস্ট্ররর লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির স্কু স্ট্রি লিস্ট্রর এস্ট্রস প়াঠ্যক্রস্ট্রি ভে়ার্ি়াস্ট্রনর আর়্া কর়া হস্ট্রে। লবিয়ািযগুলি
ভেখ়াস্ট্রন লচলকৎস়ার পর়ািস্ট্রর্শর উপর লেলি কস্ট্রর এই স্কু িগুলি ব়াল়ি ভথস্ট্রক পলরচ়ািন়ার জনয লনবশ়াচন কস্ট্রর ভসখ়াস্ট্রন
িূরবেী লর্ক্ষ়া িি়াস্ট্রনর আর়্া কর়া হয ন়া। েলি এরকি হয েস্ট্রব আপন়ার স়াব-স্কু ি সহক়ারী অযযস্ট্রক্ষর স়াস্ট্রথ
ভে়ার়্াস্ট্রে়ার্ করুন।
ি়াউস্ট্রের্ন - ভগ্রে 2: অয়ালন িয়াকস্ট্রে়ান়াল্ড (Anne McDonald)
ভগ্রে 3 ভথস্ট্রক ভগ্রে 6: লিক সুইলন (Mick Sweeney)
সুস্থ্ে়া: কয়ালর ভবটস (Kerry Bates)
অনয়ানয স্ব়াস্থ্য ও সুরক্ষ়া বযবস্থ়্া

 ভখি়ার ি়াস্ট্রঠ্র সরঞ্জ়াি বযবহ়ার কর়া ভেস্ট্রে প়াস্ট্রর। েস্ট্রব, লর্ক্ষ়াথীর়া বযবহ়াস্ট্ররর আস্ট্রর্ এবিং পস্ট্রর হ়াস্ট্রের স্ব়াস্থ্যলবলয অনুর্ীিন
করস্ট্রব। উন্নে পলরষ্ক়ার কিশসূলচর অিংর্ লহস়াস্ট্রব হ়াসপ়াে়াি ভগ্রস্ট্রের জীব়ািুন়ার্ক লিস্ট্রয লবে়াি ও িযয়ািস্ট্রে়াজস্ট্রনর পস্ট্রর
ভখি়ার ি়াঠ্ যুস্ট্রয ভিি়া হস্ট্রব।
 েলি ভর্য়ার কর়া সরঞ্জ়াি বযবহ়ার কর়া হয েস্ট্রব বযবহ়াস্ট্ররর আস্ট্রর্ এবিং পস্ট্রর কস্ট্রঠ়্ার হ়াস্ট্রের স্ব়াস্থ্যলবলয অনুসরি কর়া হস্ট্রব।
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 লর্ক্ষ়াথীর়া ভি়ায়ার়া ভথস্ট্রক সর়াসলর জি প়ান করস্ট্রে প়ারস্ট্রব ন়া বস্ট্রি লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির স্কু স্ট্রি বযবহ়াস্ট্ররর জনয ে়াস্ট্রির লনজস্ব জস্ট্রির
ভব়ােি আনস্ট্রে হস্ট্রব।

 ভি়াব়াইি ভি়ান নীলে বযবহ়ারক়ারী লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির লেইটি বহ়াি রস্ট্রযস্ট্রে। লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির িলে সক়াস্ট্রি অলিস্ট্রস ভি়ান হস্ত়ান্তর কর়ার
সিয একটি জীব়ািুন়ার্ক লিস্ট্রয ে়াস্ট্রির ভি়ানগুলি পলরষ্ক়ার করস্ট্রে বি়া হস্ট্রব। স্কু ি আস্ট্রর্ এবিং পস্ট্রর অলবিস্ট্রে চ়ািু থ়াক়া
ভক়ালেে ভসি অয়ালিস্ট্রকর্ন লিস্ট্রয ভি়ানগুলি চ়ািু কর়া ভেস্ট্রে প়াস্ট্রর। স্কু িগুলি এিন পলরস্ট্রবস্ট্রর্ পলরচ়ালিে হয ভেখ়াস্ট্রন লর্ক্ষ়াথী,
কিী এবিং ির্শন়াথীস্ট্রির উপলস্থ্লে ভরকেশ থ়াস্ট্রক, ে়া ভে়ার়্াস্ট্রে়াস্ট্রর্র সন্ধ়ানস্ট্রক সহ়াযে়া করস্ট্রে প়াস্ট্রর।

ি়ানলসক স্ব়াস্থ্য এবিং সুস্থ্ে়া
আপন়ার সন্ত়াস্ট্রনর ি়ানলসক স্ব়াস্থ্য এবিং সুস্থ্ে়া সম্পস্ট্রকশ েলি আপন়ার লবস্ট্রর্ষ উস্ট্রের্ থ়াস্ট্রক েস্ট্রব আির়া ভে ভক়ানও
উপিেয পলরস্ট্রষব়া এবিং সহ়াযে়ার বযবস্থ়্া কর়া লনলিে করস্ট্রে অনুগ্রহ কস্ট্রর েে ে়া়ি়াে়াল়ি সম্ভব সহক়ারী
অযযক্ষস্ট্রির অবলহে করুন।
ি়াউস্ট্রের্ন - ভগ্রে 2: অয়ালন িয়াকস্ট্রে়ান়াল্ড (Anne McDonald)
ভগ্রে 3 ভথস্ট্রক ভগ্রে 6: লিক সুইলন (Mick Sweeney)
সুস্থ্ে়া: কয়ালর ভবটস (Kerry Bates)
পলরেন্নে়া
বলযশে এবিং উন্নে পলরেন্নে়ার বযবস্থ়্া চ়ািু কর়া হস্ট্রযস্ট্রে এবিং অবয়াহে থ়াকস্ট্রব। বহুি স্পর্ী পৃস্ট্রের ি়াযযস্ট্রি
সিংক্রিি ঝুুঁ লক হ্র়াস হওয়া লনলিে কর়ার জনয এটি স়ার়া লিন ব়ারিংব়ার পলরষ্ক়াস্ট্ররর স়াস্ট্রথ জল়িে।
প্রোঙ্গলন উিসস্থ্সত্
কস্ট্রর়ান়া ে়াইর়াস (ভক়ালেে-19) সিংক্রিি ঝুুঁ লক হ্র়াস করস্ট্রে স্কু ি কলিযউলনটির অনযেি গুরুত্বপূিশ পিস্ট্রক্ষপ হি ভে
ভক়ানও অসুস্থ্ কিী, লর্শু এবিং েুবস্ট্রকর়া ঘস্ট্ররই রস্ট্রযস্ট্রেন ে়া লনলিে কর়া।
ে়াইর়াস্ট্রসর সিংক্রিি হওয়ার ঝুুঁ লক খুব কি থ়াকস্ট্রিও, গুরুের অসুস্থ্ে়ার ঝুুঁ লকস্ট্রে থ়াক়া কিী ব়া লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির
পৃথকে়াস্ট্রব ে়াস্ট্রির লচলকৎসস্ট্রকর সহ়াযে়ায স্কু স্ট্রি উপলস্থ্ে থ়াক়ার েথ়ােথে়া িূিয়াযন কর়া উলচে।
ভেস্ট্রহেু স্কু স্ট্রির পলরস্ট্রবস্ট্রর্ কস্ট্রর়ান়া ে়াইর়াস (ভক়ালেে-19) সিংক্রিি হওয়ার িয়ান ঝুুঁ লকটি ি়াপ্তবযস্কস্ট্রির িস্ট্রযয
লবিযি়ান ে়াই স্কু স্ট্রির ি়াস্ট্রঠ্ ির্শন়াথীস্ট্রির িস্ট্রয়াজনীয স্কু ি পলরস্ট্রষব়া এবিং সরবর়াহ লকিংব়া সহ়াযে়া কর়া ে়াস্ট্রির
িস্ট্রযয সীি়াবদ্ধ থ়াকস্ট্রব। অলেে়াবকস্ট্রির েলি ভক়ানও ক়ারস্ট্রি লবিয়ািস্ট্রযর স়াস্ট্রথ ভে়ার়্াস্ট্রে়ার্ করস্ট্রে হয েস্ট্রব অনুগ্রহ
কস্ট্রর স্কু ি অলিস্ট্রস ভি়ান করুন।

িমস্ত অিুস্থ্

মী এবং সিক্ষোর্থীলদর অবিযই বোস়িলত্ র্থো লত্ হলব।

জটিি লচলকৎস়ার্ে স়াহ়ােয িস্ট্রয়াজন এিন লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির লপে়াি়াে়া/ভকয়ার়ারস্ট্রির (আপলিজনক িলেস্ট্রর়ায ক্ষিে়া
থ়াক়া বযলিস্ট্রির অন্তেুশ ি), স্কু স্ট্রির লচলকৎসস্ট্রকর ক়াে ভথস্ট্রক স্কু ি ি়াঙ্গস্ট্রন লর্ক্ষ়ার উপেুি লকন়া ভস লবষস্ট্রয লসদ্ধ়ান্ত
গ্রহস্ট্রি সহ়াযে়া কর়ার জনয পর়াির্শ ভনওয়া উলচে, উস্ট্রেখয ভে এই অবস্থ়্ার উপর লনেশ র কস্ট্রর লেস্ট্রট়ালরয়ার
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কস্ট্রর়ান়া ে়াইর়াস (ভক়ালেে-19) িহ়াি়ারীর এই পর়াির্শটি পলরবলেশ ে হস্ট্রে প়াস্ট্রর। এটি লেইটি স্ব়াস্থ্যস্ট্রসব়া িস্ট্রয়াজনীয
নীলেি়াি়ার স়াস্ট্রথ সঙ্গলেপূিশ। স্কু িটি এস্ট্রক্ষস্ট্রে অলেলরি চ়ালহি়া সম্পন্ন ভে ভক়ানও পলরব়ারস্ট্রক সহ়াযে়া করস্ট্রব।
স্কু ি সি়াস্ট্রবর্, ভ্রিি, কয়াম্প এবিং অনয়ানয অিস্ট্রয়াজনীয ব়ি সি়াস্ট্রবর্গুলি পরবেী লনস্ট্রিশর্ ন়া ভিওয়া পেশন্ত স্থ্লর্ে কর়া হস্ট্রযস্ট্রে।
স্বোস্থ্যসবসি
িস্ট্রেযস্ট্রক লনস্ট্রজস্ট্রক রক্ষ়া করস্ট্রে এবিং ক়ােশকর হ়াস্ট্রের স্ব়াস্থ্যলবলয অবয়াহে ভরস্ট্রখ কস্ট্রর়ান়া ে়াইর়াস (ভক়ালেে-19) এর
লবস্ত়ার ভর়ায করস্ট্রে প়াস্ট্রর। স্কু ি ি়াঙ্গস্ট্রন প়াঠ্ি়ান এবিং ভর্খ়ার িেয়াবেশ স্ট্রনর সিয বলযশে স্ব়াস্থ্যলবলয বযবস্থ়্া
অবয়াহে থ়াকস্ট্রব।
 সিস্ত কিী এবিং লর্ক্ষ়াথীর়া লনযলিে হ়াস্ট্রের স্ব়াস্থ্যলবলয, লবস্ট্রর্ষে স্কু স্ট্রি আস়ার আস্ট্রর্, খ়াওয়ার আস্ট্রর্ এবিং পস্ট্রর, ে়াস্ট্রির ন়াক
িুুঁ ক়াস্ট্রন়া, ক়ালর্, হ়াুঁলচ ভিওয়া ব়া টযস্ট্রিট বযবহ়াস্ট্ররর পস্ট্রর ে়া প়ািন করস্ট্রবন। এটি ভেখ়াস্ট্রন িস্ট্রয়াজন ভসখ়াস্ট্রন কিীস্ট্রির ে়ার়া
পলরচ়ালিে ব়া েি়ারলক কর়া হস্ট্রব।
 ভেখ়াস্ট্রন স়াব়ান এবিং জি সহস্ট্রজই প়াওয়া ে়ায ন়া, ভসখ়াস্ট্রন িলেটি ঘস্ট্রর হয়াে সয়ালনট়াইজ়ার সরবর়াহ কর়া হস্ট্রব।
 লর্ক্ষ়াথীস্ট্রির এই সিস্ট্রয ভি়ায়ার়া ভথস্ট্রক সর়াসলর জি প়ান কর়ার অনুিলে ভিওয়া হস্ট্রব ন়া। এর পলরবস্ট্রেশ ে়াস্ট্রির স্কু স্ট্রি বযবহ়ার
করস্ট্রে (এবিং লরলিলিিং) লনস্ট্রজর জস্ট্রির ভব়ােিটি লনস্ট্রয আস়া উলচে।
স্কু ে আগমন এবং প্রস্থ্োন
ভেস্ট্রহেু স্কু ি পলরস্ট্রবস্ট্রর্ কস্ট্রর়ান়া ে়াইর়াস (ভক়ালেে-19) সূেপ়াস্ট্রের িয়ান ঝুুঁ লকটি ি়াপ্তবযস্কস্ট্রির ভথস্ট্রক, ে়াই স্কু ি
কলিযউলনটির ি়াপ্ত বযস্ক সিসযস্ট্রির িস্ট্রযয ঘলনেে়া এ়ি়াস্ট্রন়া উলচে, লবস্ট্রর্ষে স্কু স্ট্রি ড্রপ-অি এবিং লপক-আস্ট্রপর
সিয।
 কিী এবিং অলেে়াবকস্ট্রির স্কু স্ট্রির অেযন্তস্ট্রর ব়া ে়ার আর্প়াস্ট্রর্র অঞ্চস্ট্রি একলেে ন়া হস্ট্রয র়্ারীলরক িূরস্ট্রত্বর বযবস্থ়্াগুলি
পেশস্ট্রবক্ষি করস্ট্রে হস্ট্রব।

 র়্ারীলরক িূরত্ব অনুর্ীিন এবিং লবিয়ািস্ট্রযর লেেস্ট্রর এবিং স্কু ি এলি পস্ট্রযন্টগুলিস্ট্রে লর্ক্ষ়াথী এবিং ি়াপ্তবযস্কস্ট্রির িস্ট্রযয
ক়ােশকি়াপ হ্র়াস কর়ার বযবস্থ়্াগুলি অন্তেুশ ি করস্ট্রব:
o ব়িস্ট্রির িস্ট্রযয বযবয়ানস্ট্রক উৎস়ালহে করস্ট্রে স্কু স্ট্রির ভর্স্ট্রট লবন্দু স্থ়্াপন
o লপে়াি়াে়াস্ট্রির স্কু ি ি়াঙ্গস্ট্রন থ়াক়ার অনুিলে ভনই এবিং ে়াস্ট্রির িস্ট্রয়াজন অনুে়াযী ভি়ান ব়া ইস্ট্রিইস্ট্রির ি়াযযস্ট্রি লবিয়ািস্ট্রযর
স়াস্ট্রথ ভে়ার়্াস্ট্রে়ার্ করস্ট্রে বি়া হয
o জরুরী সে়াগুলি লেলেও কনি়াস্ট্ররলিিংস্ট্রযর ি়াযযস্ট্রি হস্ট্রব
o স়াি়ালজক িূরত্ব লনস্ট্রিশলর্ক়া এবিং শুস্ট্রেে়া লনরীক্ষস্ট্রির জনয ভে ভক়ানও ক়ােশকি়াপ হস্ট্রব স্পর্শলবহীন
o িস্ট্রয়াজস্ট্রন স্কু ি ভর্স্ট্রট ব়া ক্ল়াসরুস্ট্রির ব়াইস্ট্ররর ি়াপ্ত বযস্কস্ট্রির সিংখয়া কি়াস্ট্রে সম্ভ়াবয ড্রপ অি এবিং লপকআপ সিযগুলি
লনলিশ ষ্ট কর়া
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