কর োনো ভোই োস (COVID-19)-এ তথ্য এবং
স্কুল-অভভভোবক ও ভিক্ষোথ্ীরে জনয তথ্য
অস্ট্রেলিয়ার সকি সরকার- ফেডাস্ট্ররি, ফেট ও ফটলরস্ট্রটালর সরকার - লিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার কস্ট্ররন এবং লবশ্ববযাপী COVID-19 মহামারীর সমস্ট্রয় লিক্ষার্থীস্ট্রের লিক্ষায় সহায়তা
ফেবার জনয প্রলতজ্ঞাবদ্ধ।
ফেট ও ফটলরস্ট্রটালর সরকারগণ এবং ফবসরকারী লবভাগ কততৃ পক্ষগণ তাাঁস্ট্রের স্কুিগুস্ট্রিার লনয়ন্ত্রস্ট্রণ ও প্রাস্ট্রয়ালগক লসদ্ধান্ত ফনবার বযাপাস্ট্রর োয়বদ্ধ। COVID-19 এর বযাপাস্ট্রর
আপনার এিাকার স্কুিগুস্ট্রিা কীভাস্ট্রব সাড়া লেস্ট্রে তা জানস্ট্রত অনু গ্রহ কস্ট্রর প্রর্থস্ট্রমই আপনার স্কুস্ট্রির সাস্ট্রর্থ ফ াগাস্ট্র াগ করুন, এবং আপনার ফেট ও ফটলরস্ট্রটালর সরকাস্ট্ররর
পরামিৃ ফমস্ট্রন চিু ন। ফেট ও ফটলরস্ট্রটালর সরকাস্ট্ররর লিক্ষা লবষয়ক ওস্ট্রয়বসাইটগুস্ট্রিা লনস্ট্রচ ফেয়া হস্ট্রিাোঃ
অস্ট্রেলিয়ান কযালপটাি ফটলরস্ট্রটালর
লনউ সাউর্থ ওস্ট্রয়িস
নেৃ ানৃ ফটলরস্ট্রটালর
কুইন্সিযান্ড
সাউর্থ অস্ট্রেলিয়া
তাসমালনয়া
লভস্ট্রটালরয়া
ওস্ট্রয়োনৃ অস্ট্রেলিয়া
ফেট ও ফটলরস্ট্রটালর সরকারগণ সম্মত হস্ট্রয়স্ট্রেন ফ COVID-19 এর বযাপাস্ট্রর স্কুিগুস্ট্রিাস্ট্রত কীভাস্ট্রব সাড়া লেস্ট্রত হস্ট্রব ফস সম্পস্ট্রকৃ লসদ্ধান্ত লনস্ট্রত স্কুিগুস্ট্রিাস্ট্রক লবস্ট্রিষজ্ঞ,
সরকালর কমৃকতৃ া, জাতীয় ও ফেট লভলিক গণস্বাস্থ্য ও লিক্ষা উপস্ট্রেি দ্বারা অবগত র্থাকা চালিস্ট্রয় ফ স্ট্রত হস্ট্রব।

স্কুলগুরলোরত COVID-19-এ সংক্রমরে সম্ভোবয ঝুুঁভক কমোরনো
২৪রি এভিল ২০২০ তোভ রে, অস্ট্রেলিয়ান ফহির্থ ফপ্রাস্ট্রটকিন লপ্রলন্সপাি কলমটি (Australian Health Protection Principal Committee AHPPC) স্বাস্থ্য উপস্ট্রেি
উস্ট্রমাচন কস্ট্ররস্ট্রেন স্কুিগুস্ট্রিাস্ট্রত COVID-19-এর সংক্রমস্ট্রণর সম্ভাবয ঝুাঁ লক কমাস্ট্রনার বযাপাস্ট্রর। এই বাস্তলবক লেকনস্ট্রেৃিনা ও উপস্ট্রেি স্কুি লিডারস্ট্রের জনয প্রস্তুত করা হস্ট্রয়স্ট্রে
াাঁরা লিশু, অলভভাবক, লিক্ষক এবং সহায়তা কমীস্ট্রের সাস্ট্রর্থ জলড়ত, আস্ট্ররা পরবতীস্ট্রত লবশ্ববযাপী COVID-19 মহামারীর সমস্ট্রয় Coronavirus (COVID-19)-এর
তু িনামূ িকভাস্ট্রব অল্প ঝুাঁ লকও কমাস্ট্রনাস্ট্রত সহায়তা করার জনয।
সারাংস্ট্রি ফ সব লবষস্ট্রয় লবস্ট্রবচনা করস্ট্রত হস্ট্রব ফসগুস্ট্রিা হস্ট্রিাোঃ
•

অভভভোবকরে জনযঃ আপনার লিশু লে অসু স্থ্ হয়, তারা অবিযই স্কুস্ট্রি াস্ট্রব না। তাস্ট্রেরস্ট্রক আপলন অবিযই বালড়স্ট্রত ও অনযস্ট্রের ফর্থস্ট্রক দূস্ট্রর রাখস্ট্রবন। খন স্কুস্ট্রি
াস্ট্রবন অনযানয অলভভাবক ও লিক্ষকস্ট্রের ফর্থস্ট্রক িারীলরক দূরত্ব বজায় রাখার বযাপারটি মস্ট্রন রাখস্ট্রবন এমনলক লিশুস্ট্রেরস্ট্রক স্কুস্ট্রি ফেয়া ও স্কুি ফর্থস্ট্রক লনস্ট্রয় াবার
সমস্ট্রয়ও।

•

ভিশুরে জনযঃ লে অসু স্থ্ ফবাধ কস্ট্ররা তাহস্ট্রি ফতামাস্ট্রের মা-বাবা, অলভভাবক বা লিক্ষকস্ট্রক বস্ট্রিা।

•

ভিক্ষকরে জনযঃ অসু স্থ্ ফবাধ করস্ট্রি বা আপলন লে অরলক্ষত মানু স্ট্রষর ফেনীস্ট্রত পস্ট্রড়ন তস্ট্রব কাস্ট্রজ আসস্ট্রবন না

•

সকল িোপ্তবয়স্করে জনযঃ স্কুস্ট্রির পলরস্ট্রবস্ট্রি প্রাপ্তবয়স্কস্ট্রের মাস্ট্রঝই সংক্রমণ হবার ঝুাঁ লক সবস্ট্রচস্ট্রয় ফবলি। সবস্ট্রচস্ট্রয় ফবলি গুরুত্বপূ ণৃ হস্ট্রিা লিক্ষক ও অলভভাকরা
লনস্ট্রজস্ট্রের ফর্থস্ট্রক ও অনযানযস্ট্রের ফর্থস্ট্রক ফ ন িারীলরক দূরত্ব বজায় রাস্ট্রখন।
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স্বাস্থ্যলবলধ বা পলরস্কার পলরেন্নতা
লিক্ষার্থীস্ট্রেরস্ট্রক মস্ট্রন কলরস্ট্রয় ফেয়া হস্ট্রে ফ োঃ
•

ফতামরা খাবার আস্ট্রগ ও পস্ট্রর এবং টয়স্ট্রিস্ট্রট াবার পস্ট্রর সাবান ও পালন লেস্ট্রয় হাত ফধাস্ট্রব।

•

হযান্ড সযালনটাইজার বযবহার করস্ট্রব

•

ফতামার কালি ও হাাঁলচ ফতামার কনু ই বা টিসু য লেস্ট্রয় ফেস্ট্রক রাস্ট্রখা ( হাত লেস্ট্রয় না)।

•

ফতামার বযবহৃত টিসু য সরাসলর লবস্ট্রন ফেস্ট্রি োও এবং হাত ধু স্ট্রয় ফেস্ট্রিা।

•

ফতামার মু স্ট্রখ হাত না লেস্ট্রত ফচষ্টা কস্ট্ররা

•

অনযস্ট্রের হাত ধরস্ট্রব না, বা হযান্ডস্ট্রিক করস্ট্রব না।

•

ফতামার ফর্থস্ট্রক অনযস্ট্রের সাস্ট্রর্থ সাধারস্ট্রণর ফচস্ট্রয়ও ফবলি দূরত্ব রাখস্ট্রত ফচষ্টা করস্ট্রব

•

সালরলবদ্ধভাস্ট্রব োাঁড়স্ট্রনা এলড়স্ট্রয় চি

•

লে উলদ্বগ্ন ফবাধ কস্ট্ররা তস্ট্রব অনযস্ট্রের কাে ফর্থস্ট্রক সাহা য চাও।

ভসভনয় সসরকন্ডোভ বযবস্থো এবং ভবশ্বভবেযোলরয় ভভতি
৭ই এলপ্রি, ২০২০ তালরস্ট্রখ ফেট ও ফটলরস্ট্রটালরর মন্ত্রীগণ সম্মত হস্ট্রয়স্ট্রেন ফ লসলনয়র ফসস্ট্রকন্ডালর লিক্ষার্থীরা ( ইয়ার ১২ -এর লিক্ষার্থী) এ বের লসলনয়র ফসস্ট্রকন্ডালর সাটিৃলেস্ট্রকট
অে এডু স্ট্রকিন লনস্ট্রত সক্ষম হস্ট্রবন, এবং ফসই সাটিৃলেকাটটি লবশ্বলবেযািয়, অলধকতর লিক্ষা ও চাকুরীস্ট্রত প্রস্ট্রবস্ট্রির পর্থ সহজতর করস্ট্রব।

NAPLAN
২০স্ট্রি মাচৃ ২০২০ তালরস্ট্রখ, লিক্ষা মন্ত্রীগণ লসদ্ধন্ত লনস্ট্রয়লেস্ট্রিন ফ ২০২০ সাস্ট্রি NAPLAN অনু লিত হস্ট্রব না। ১২ই ফম’ ফর্থস্ট্রক ২২স্ট্রি ফম’ ২০২০ তালরস্ট্রখর মস্ট্রধয NAPLAN এর সময়সূ লচ লনধৃালরত লেস্ট্রিা।
লিক্ষার্থীস্ট্রের কিযাণ ও লিক্ষা প্রোন চালিস্ট্রয় াওয়াস্ট্রক ফকন্দ্রলবন্দু স্ট্রত ফরস্ট্রখ স্কুস্ট্রির ফনতা, লিক্ষকস্ট্রের সাহা য করা এবং কমীস্ট্রের সহায়তা প্রোন করস্ট্রত ২০২০সাস্ট্রি
NAPLAN অনু লিত না হবার লসদ্ধান্তটি ফনয়া হয়।
NAPLAN একটি জাতীয় মূ িযায়ন পদ্ধলত া লিক্ষার্থীস্ট্রের ফ াগযতাস্ট্রক লতনটি ফক্ষস্ট্রে পরীক্ষা কস্ট্রর- পঠন, লিখন ও ভাষার রীলত ( বানান, বযাকরণ ও লতলচহ্ন সলন্নস্ট্রবি) -এবং
গলণত। সকি ফেট ও ফটলরস্ট্রটালরর স্কুিগুস্ট্রিা ২০০৮ সাস্ট্রির ফম’ মাস র্থাস্ট্রক শুরু কস্ট্রর প্রলত বের NAPLAN পলরচািনা কস্ট্রর আসস্ট্রে।
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