
                                                                                          

 

�কািভড-১৯ সং�মণ  সীিমত করেণর লে�� পিরবার সমেূহর জন� তথ�ািদ  

:�ুেল  ত�াবত!েনর জন� িবিধসমূহ : 

 

িশ$, িকেশার এবং তােদর িপতামাতা বা অন�ান�  া'বয়�েদর িবদ�ালেয় উপি*িত /িশ�া কায !�েম 

অংশ,হেণর জন� �য সব িবষেয় ল�� রাখেত হেব : 

� িবগত িতন িদন �থেক কািশ, গলা ব�থা, 0াসক1 এবং ৩৭.৫ িডি, �সি5ে,েডর উপের 6র, 

এই ল�ণ8িল     �নই ; 

� গত ১৪ িদন গৃেহ '�কািয়েরি5ন' বা 'আইেসােলশােন' িছেলন না ; 

� গত ১৪ িদেন কেরানা প=জ>টভ �কান �লােকর সং@েশ ! আেসনিন ৷ 

 

: �ুেল যাওয়ার পূেব ! বাসায় যা যা করণীয় : 

o  �জেন িনন আপনার িশ�টর গলা ব�াথা বা অন�ান� ল�ণ �যমন কািশ, ডায়িরয়া, মাথা ব�থা, বিম বিম 

ভাব বা মাংশ �পশীেত �কান ব�থা �নই ।  যিদ স$ূণ & সুস্হ না থােক তেব �স *ুেল �যেত পারেব না। +তু 

িচিকৎসকেক অবিহত ক.ন৷ 
o  0িতিদন সকােল িশ�র 1র পিরমাপ ক.ন, যিদ তাপমা2া ৩৭.৫ িডি6 �সলিসয়ােসর �বিশ হয় তেব 

�স *ুেল �যেত পারেবন না! 

o  আপনার িশ�র অসু7তার কারেণ *ুেল অনপুি7িতর িবষয়ট *ুল কতৃ&প�েক অবিহত ক.ন৷ 
o  আপনার িশ�ট যিদ *ুেল অস7ুেবাধ কের �সে�ে2 *ুল �থেক যার সােথ �যাগােযাগ করেব তার : পূণ & 

নাম (Nome, Cognome), বাসার �ফান ন<র বা �মাবাইল �ফােনর ন<র এবং +তু �যাগােযাগ করার অন� 

�কান মাধ�ম থাকেল �সই তথ� 0দান ক.ন৷  
0া>বয়* ঐ ব�@Aেক যােত সবসময় পাওয়া যায় এমন হেত হেব, যােত 0েয়াজেন অিবলে< *ুেল �যেত 

পােরন ৷ 
o  বাসা �থেক �কান �খলনা বা অন� �কান সাম6ী *ুেল �নয়া যােব না : িবষয়ট আপনার সDানেক 

শাDভােব বু@ঝেয় বলুন৷ 
o  �ুেল ইেতামেধ� িক িক িনয়ম পিরবত!ন হেয়েছ তা আপনার সCানেক ব�াখা কDন  (িশ�কগণ 

থাকেবন  Mascherine ও Visiere সহ, 1র পিরমােপর ব�ব7  থাকেব,  িপতা-মাতাগণ �Gণীকে� 0েবশ 

করেত পারেবন না .....) 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 



হাইেজিনক আচরণ8িল সSান এবং িশ�াদান: 

• হাত �ধায়ার সঠক পIিত ব�বহার ক.ন এবং কখন কখন তা করেবন তা িশেখ িনন ও িশ�টেক 

িশিখেয় িদন ( ঘের িফের আসার সােথ সােথ, কািশ ও হািঁচ �দওয়ার পের, খাওয়ার আেগ ও পের এবং 

বাথ.ম ব�বহার করার পের)।  এট খুবই L.Mপূণ & তা ব�াখ�া ক.ন৷ 

• সরাসির কল(Rubinetti)�থেক কখনও পািন পান না করেত িশিখেয় িদন৷ 

• ব�বহােরর পের কাগেজর .মাল(Fazzoletti) িকভােব, �কাথায় �ফলেত হেব িশিখেয় িদন৷ 
• 0িত �সামবার *ুেলর ব�ােগ �ধ ু*ুেলর 0েয়াজনীয় সাম6ী এবং Fazzoletti সরবরাহ ক.ন৷ 

 

সকেলর Tােথ !  িতপালনেযাগ� �ুেলর িবিধমালা সমূহ : 

� িশ�েদর *ুেল 0েবেশর সময় সকাল ৮.০০ �থেক ৯.০০ টা। সকাল ৯.০০ টার পের �গট বQ হেয় যােব 

এবং 0েবেশর জন� অনুমিত �দওয়া হেব না (�ধ ুিচিকৎসেকর িভ@জেটর কারেণ িবলে<র জন� অনমুিত 

রেয়েছ)।  এেকবাের �শষ মুহS েত & *ুেল যােবন না কারণ নূতন িনয়েম 0েবেশর জন� আপনােক অেপ�া 

করেত হেত পাের৷ 
� িশ�েদর সােথ িপতা বা মাতা বা অন� একজন 0া>বয়* অিভভাবক আসেবন, যােক অবশ�ই *ুল 

এলাকায় থাকাকালীন সা@জ&ক�াল মুেখাশ পের থাকেত হেব৷ 
� িশ�েদর এবং তােদর সােথ আসা ব�@Aেক অবশ�ই িনেদ&িশত 0েবশ .ট এবং 07ােনর .ট অনুসরণ 

করেত হেব এবং অন�েদর �থেক কমপে� ১ িমটার দরূM বজায় রাখেত হেব৷ 
� িশ�র সােথ আসা ব�@Aরা �কবল কেঠারভােব 0েয়াজনীয় সমেয়র জন� থাকেত পারেবন এবং �কানও 

কারেণই �Gণীক� এলাকায় 0েবশ করেত পারেবন না৷ 
� *ুেল 0েবেশর পূেব &ই, িশ� ও সােথ থাকা 0া>বয়* উভেয়র 1েরর পিরমাপ করা হেব: যিদ একজন বা 

উভেয়র তাপমা2া ৩৭.৫ িডি6 �সিVে6েডর �চেয় �বিশ হয়, তেব িশ�টেক 6হণ করা হেব না এবং 

0া>বয়*েক তার সােথ বািড়েত িফের �যেত হেব ; এে�ে2 ডাAার কল ক.ন  এবং তার িনেদ&শাবলী 

অনসুরণ ক.ন৷ 
� অসুস্হতার কারেণ ৩ িদেনর �বশী অনুপি*ত   থাকেল, পরবতVেত �ুেল আসার সময় 

ডাWােরর সা>ট!িফেকট সেY আনেত হেব ৷ 

 

 

 

 


