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স্কু ল-ভিভতিক COVID-19 পরীক্ষার তথ্ষাবলী এবং অপ্ট-আউট ফর্ম

প্রকাশিত: আগস্ট 26, 2021

র�াগ শিয়ন্ত্রণ ও প্রশতর�াধ রকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), স্কু রে কর�ািাভাই�াস (COVID-19) 
প�ীক্া� সকুপাশ�ি ক�রে। COVID-19 প�ীক্া স্কু েগুশেরক দ্রুত COVID-19 এ� ঘটিাগুশে সিাক্ত ক�রত এবং স্কু রে COVID-19 
সংক্রমরণ� ঝকু ঁশক কমারত ক�রত সহায়তা কর�। 2021-22 ভিক্ষাবর্্মর জন্, আপনষার ভিক্ষাথীথী র স্কু ল, সরস্ত DC পষাবভলক এবং 
পষাবভলক চষাট্ম ষার স্কু লসরূরের জন্ উপলব্ধ একটি িেরব্ষাপী COVID-19 -এর স্কু ল-ভিভতিক পরীক্ষা কর্মসূভচরত অংি ভনরছে। 

এই রপ্রাগ্ামটি একটি োো-শিভ্ভ � PCR প�ীক্া ব্াবহা� কর� থারক, যা সম্পরক্ভ  এখারি আপশি আ�ও জািরত পা�রবি:  
www.shieldt3.com/k12/। প�ীক্া� ফোফেগুশে শিক্াথীথী � শপতামাতা/অশভভাবক (বা প্রাপ্তবয়স্ শিক্াথীথী রক স�াসশ�),  
উপযকুক্ত স্কু ে কম্ভকত্ভ া(গণ), এবং DC রহেরথ� সারথ সকু�শক্ত ভারব রিয়া� ক�া হরব। 

িহ�জকুর়ে COVID-19 -এ� স্কু ে-শভশতিক প�ীক্া কম্ভসূশিরত অংিগ্হণকা�ী DC পাবশেক এবং পাবশেক িাট্ভ া� স্কু েগুশে, আপশি এবং 
আপিা� শিক্াথীথী � সারথ প�ীক্া� রপ্রাগ্াম সম্পরককিত তথ্াবেী এবং যথাযথ কত্্ভ পরক্� সারথ তথ্ রিয়া� ক�া� জি্ এই ফম্ভটি 
ব্বহা� ক�রে। সকল পরীক্ষাই ভবনষারূরল্। 

স্কু ে-শভশতিক প�ীক্া কম্ভসূশি উভয় উপসগ্ভযকুক্তএবং উপসগ্ভশবহীি প�ীক্াই স�ব�াহ ক�রব। উপসগ্ভশবহীি প�ীক্া হে রকািও শিক্া-
থীথী � COVID-19 এ� রকািও উপসগ্ভ িা থাকা সর্বেও COVID-19 এ� জি্ প�ীক্া ক�া, যা� মরধ্ আরে �ুটিিমাশফক “শ্রিশিং” 
প�ীক্া। 2021-22 শিক্াবর্ভ শু�ু� জি্, শিক্াথীথী রে� একটি এরোরমরো িমকুিা প্রশত সপ্তারহ প�ীক্া� জি্ শিব্ভািি ক�া হরব। 
উপসগ্ভশবহীি প�ীক্া� মরধ্ COVID-19 -এ� রকািও পশজটিভ ঘটিা� ঘশিষ্ঠ সংস্পরি্ভ� অথ্ভাৎ র্াজ কন্্ারটে� প�ীক্াও 
অন্তভকু ্ভক্ত �রয়রে। এটি র�ারগ� শবস্া� মন্থ� ক�া� জি্ একটি কায্ভক� পদ্ধশত এবং সম্াব্ প্রােকুভ্ভ াবগুশে তা়োতাশ়ে সিাক্ত ক�রত 
সহায়তা ক�রত পার�। শিক্াথীথী �া COVID-19-এ� প�ীক্ায় পশজটিভ আসরে, এটি আপিারক অশধক তা়োতাশ়ে তারে� যত্ন 
স�ব�াহ ক�া� সক্মতা প্রোি কর�; শিক্াথীথী , শপতামাতা এবং কশমউশিটিরক উপক্ত কর�; এবং অব্াহত ব্শক্তগত শিরে্ভ িিা-
বেী সমথ্ভি কর�। উপসগ্ভযকুক্ত প�ীক্া ক�া হয়, যশে রকািও শিক্াথীথী � স্কু রে থাকাকােীি COVID-19 -এ� উপসগ্ভ রেখা যায়। 

এটি ভক পরীক্ষা? প�ীক্াটি হে একটি অ-অিকুপ্ররবিকা�ী PCR প�ীক্া। একটি রোট রটস্টটিউরব একটি োো� িমকুিা সংগ্হ 
ক�া হয়। 1-1.5 শমশেশেটা� োো� একটি িমকুিা সংগ্হ ক�া হয়। 

কষারের পরীক্ষা করষা উভচৎ? DC রহেথ বত্ভ মারি স্কু ে কশমউশিটি� ভ্াকশসি িা রিওয়া ব্শক্তরে� জি্ �ুটিিমাশফক উপসগ্ভশব-
হীি শ্রিশিং প�ীক্া� সকুপাশ�ি কর�। এই মহূুরত্ভ , DC রহেথ সম্পণূ্ভ�ূরপ টিকা রিওয়া ব্শক্তরে� �ুটিিমাশফক উপসগ্ভশবহীি প�ীক্ায় 
অংিগ্হণ ক�া� সকুপাশ�ি ক�রে িা। সকে ব্াশক্তবরগ্ভ� রক্ররেই COVID-19 এ� পশজটিভ ঘটিা� ঘশিষ্ঠ সংস্পি্ভ এবং COVID-19 
এ� উপসগ্ভ �রয়রে এমি ব্াশক্তরে� বত্ভ মারি DC রহেথ প�ীক্া� সকুপাশ�ি ক�রে, তারে� টিকা রেওয়া রহাক বা িা রহাক।

পরীক্ষার কর্মসূভচগুভল ভক ভক?

• �ুটিিমাশফক উপসগ্ভশবহীি প�ীক্া: COVID-19 ভাই�ারস� জি্ একটি প�ীক্া রপরত শিক্াথীথী রক প্রশত সপ্তারহ জনিক 
ব্াশক্তবরগ্ভ� এরোরমরো িমকুিা� অংি শহসারব শিব্ভাশিত ক�া রযরত পার�। 

• ঘশিষ্ট সংস্পি্ভরে� প�ীক্া: শিক্াথীথী  যশে স্কু রে� পশ�রবরি COVID-19 আক্রান্ত রকািও ব্শক্ত� ঘশিষ্ঠ সংস্পি্ভ শহসারব 
শিশনিত হয়, তাহরে তা�া উেঘাটরি� পর� COVID-19 প�ীক্া� জি্ রযাগ্ হরব। 

• �ুটিিমাশফক উপসগ্ভযকুক্ত প�ীক্া: স্কু রে COVID-19 এ� উপসগ্ভ রেখা শেরে শিক্াথীথী  একটি COVID-19 প�ীক্া সম্পন্ন 
ক�রবি।

অপর পাশে চলমান
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ভকিষারব এবং কখন আভর পরীক্ষার ফলষাফল সম্পরক্ম  জষানরত পষারব?

োো প�ীক্া� ফোফে গুশে একটি র�াগী রপাট্ভ ারে� মাধ্রম পাওয়া যারব যা স�াসশ� শপতামাতা/অশভভাবক বা প্রাপ্তবয়স্ শিক্া-
থীথী � জি্ উপেব্ধ। ফোফে সাধা�ণত 6-12 ঘন্া� মরধ্ পাওয়া যায়। রকািও প�ীক্া পশজটিভ আসরে শপতামাতা/অশভভাবক, 
বা প্রাপ্তবয়স্ শিক্াথীথী � সারথ শবে্ােরয়� মাধ্রমও রযাগারযাগ ক�া হরব। DC রহেথ পশজটিভ COVID-19 প�ীক্া� জি্ তারে� 
নিশমশতিক পদ্ধশত� অংি শহসারব, শপতামাতা/অশভভাবক বা প্রাপ্তবয়স্ শিক্াথীথী রে� সারথ ফরো-আপ ক�রবি। র�াগী রপাট্ভ াে সম্পরক্ভ  
আ�ও তথ্ প্থকভারব স�ব�াহ ক�া হরব।

আভর যখন আরষার ছষাররের পরীক্ষার ফলষাফল পষাব তখন আরষার কী করষা উভচত?

যশে শিক্াথীথী � প�ীক্া� ফোফে রিরগটিভ হয়, তা� মারি হরো এই, রয এই মূহুরত্ভ  শিক্াথীথী � িমকুিায় COVID-19 ভাই�াস সিাক্ত 
হয়শি। শিক্াথীথী � DC রহেরথ� সকুপাশ�িক্ত মাশস্ং, স্াস্্শবশধ এবং সামাশজক ে�ূত্ব অিকুিীেি িাশেরয় যাওয়া উশিৎ। যশে শিক্াথীথী � প�ী-
ক্া� ফোফে রিরগটিভ থারক শকন্তু তা উপসগ্ভযকুক্ত হয় অথবা শতশি COVID-19 এ� প�ীক্ায় পশজটিভ আসা রকািও ব্শক্ত� ঘশিষ্ঠ সংস্পি্ভ 
হরয় থারকি, তরব আপিা� শিক্াথীথী  কখি স্কু রে শফর� আসরত পার� রস সম্পরক্ভ  তারে� DC রহেথ এবং আপিা� স্কু রে� সমস্ শিরে্ভ শিকা 
অিকুস�ণ ক�রত হরব। যশে শিক্াথীথী � মরধ্ COVID-19-এ� উপসগ্ভ গুশে রেখা রেয় তাহরে প�ীক্া� ফোফে শিরবকিরিরর আপিা� শিক্াথীথী � 
স্াস্্রসবা স�ব�াহকা�ীরক কে ক�া উশিৎ।

যশে শিক্াথীথী � প�ীক্া� ফোফে পশজটিভ হয়, তা� মারি হে শিক্াথীথী � ভাই�াস আরে এবং তা েশ়েরয় শেরত পার�। েয়া কর� 
অশবেরবে শিক্াথীথী � স্াস্্রসবা স�ব�াহকা�ী� সারথ রযাগারযাগ ক�ুি। শিক্াথীথী রক বাশ়েরতই থাকরত হরব এবং DC রহেথ ও 
আপিা� স্কু রে� স্াস্্ ও স্কু ে শিরে্ভ শিকা রমরি িেরত হরব। প�ীক্া� ফোফে পাওয়া� সময় শিক্াথীথী  যশে ক্াম্পারস থারক, তরব স্কু ে 
রথরক শিরয় িা যাওয়া পয্ভন্ত তারে�রক একটি শবশছিন্ন এোকায় শিরয় যাওয়া হরব। 

রযরকারিা প�ীক্াগার�� প�ীক্া� মরতাই, এখারি অশিরেকিষ্ট, শমথ্া পশজটিভ বা শমথ্া রিরগটিভ ফোফরে� একটি রোট ঝকু ঁশক �রয়রে। 
COVID-19 এ� উপসগ্ভগুশে� উপশস্শত সহ, আপিা� স্াস্্ সম্পরককিত রয রকািও উরবেরগ� রক্ররে, আপিারক আপিা� স্াস্্রসবা স�ব-
�াহকা�ী� সারথ রযাগারযাগ ক�রত েঢ়্ভারব উৎসাশহত ক�া হরছি। 

েষায়বদ্ধতষা

রজো, স্কু ে, এ� কম্ভিা�ীগণ এবং প্রশতশিশধ�া অপ�াধমূেক কাজ, ইছিাক্ত অি্ায়, ি�ম অবরহো বা ইছিাক্ত অসোি�ণ ব্াতীত রজো� 
িহ�ব্াপী স্কু ে-শভশতিক COVID-19 প�ীক্া কম্ভসূিী সম্পরককিত কাজ বা ভূে-ভ্াশন্ত� জি্ িাগশ�ক োয়বদ্ধতা রথরক মকুক্ত থাকরব।

তথ্ এবং প্রভতরবেন

এই ফম্ভ রথরক প্রাপ্ত তথ্ এবং প�ীক্া� ফোফে সমূহ COVID-19 প্রশতরবেরি� িাশহো� অংি শহসারব সংগ্হ ক�া হরব এবং যথাযথ স্কু ে 
এবং স্াস্্ কত্্ভ পরক্� সারথ রিয়া� ক�া হরত পার�। COVID-19-এ� প�ীক্ায় পশজটিভ হরে শিক্াথীথী � পশ�িয় স্কু ে কশমউশিটি� অি্াি্-
রে� কারে প্রকাি ক�া হরব িা।

আভর ভকিষারব সরর ো ষাড়ষাব? আপশি যশে প�ীক্া� রপ্রাগ্াম রথরক সর� েঁা়োরত িাি তরব আপিারক অবি্ই আপিা� শিক্াথীথী � জি্ 
(অথবা আপশি, যশে আপশি 18 বের�� রবশি বয়সী শিক্াথীথী  হি) প�বতীথী  প্ষ্ঠায় থাকা অপ্ট-আউট ফম্ভটি পূ�ণ ক�রত হরব । আপিা� 
এই সর� েঁা়োরিা সং�ক্ণ ক�া হরব এবং আপিা� শিক্াথীথী  আ� শিব্ভাশিত বা প�ীক্া� রযাগ্ হরব িা। এই অপ্ট-আউট ফম্ভটি 2021-22 
শিক্াবরর্ভ� জি্ নবধ, তরব আপশি িাইরে আপিা� শিক্াথীথী � স্কু রে একটি শেশখত শিঠি বা ইরমইে পাঠিরয় রয রকািও সময় আপিা� সর� 
েঁা়োরিা প্রত্াহা� ক�রত পার�ি এই বরে রয আপশি আপিা� শিক্াথীথী রক (অথবা আপশি, যশে আপশি 18 বের�� রবশি বয়সী শিক্াথীথী  হি) 
COVID-19 প�ীক্া ক�ারত িাি। 
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স্কু ল-ভিভতিক COVID-19 অপ্ট-আউট ফরর

যযষাগষারযষারগর তথ্| শপতামাতা/অশভভাবক (বা শিক্াথীথী , যশে 18 বে� বয়সী বা তরোধ্ভ হরয় থারক) কত্্ভ ক পূ�ণক্ত 

শিক্াথীথী � িারম� রিরাংি: শিক্াথীথী � িারম� প্রথমাংি: জন্ম তাশ�খ:

স্কু রে� িাম: ওয়ার্ভ :

বাসা� ঠিকািা: অ্াপাট্ভ রমন্: িহ�: প্ররেি: শজপ (ZIP):

শপতামাতা/অশভভাবরক� িাম: রফাি: ইরমইে:

জ�ূ�ী রযাগারযারগ� িাম: জ�ূ�ী রযাগারযারগ� রফাি:

শিরি স্াক্� ক�া� মাধ্রম, আশম প্রত্য়ি ক�শে রয:

• আশম স্কু ে-শভশতিক COVID-19 প�ীক্া কম্ভসূশি� প্রিা�পররে রেওয়া তথ্ পর়েশে এবং বকুরঝশে এবং স্কু ে-শভশতিক COVID-19 প�ীক্া 
কম্ভসূশিরত অংিগ্হণ ক�রত িাই িা।

• আশম বকুঝরত পা�শে রয স্কু ে-শভশতিক COVID-19 প�ীক্া কম্ভসূশিরত অংি িা শিরয় যথাযথ স্কু ে এবং স্াস্্ কত্্ভ পরক্� কারে স্কু ে 
কশমউশিটিরত COVID-19 এ� সম্াব্ উপশস্শত এবং শবস্া� সম্পরক্ভ  কম তথ্ থাকরব। 

• আশম বকুঝরত পা�শে রয যশে শিক্াথীথী রক COVID-19 রকরস� ঘশিষ্ঠ সংস্পি্ভ শহসারব শিশনিত ক�া হয় বা উপসগ্ভযকুক্ত হয় তরব আশম এই 
অপ্ট-আউট প্রত্াহা� িা ক�রে শিক্াথীথী  স্কু ে-শভশতিক COVID-19 প�ীক্া কম্ভসূশি� অধীরি প�ীক্া ক�া� রযাগ্ বরে শবরবশিত 
হরব িা।

• আশম এই ফরম্ভ অবারধ এবং রস্ছিায় স্াক্� কর�শে, এবং আশম আইিত িীরি উশলিশখত িারম� শিক্াথীথী � জি্ শসদ্ধান্ত রিওয়া� 
জি্ অিকুরমাশেত (অথবা আমা� শিরজ� জি্, যশে আশম 18 বে� বা তা� রবশি বয়সী োরে হই)।

• আশম রয রকািও সময় আমা� শসদ্ধান্ত পশ�বত্ভ ি ক�রত পাশ� এবং স্কু ে-শভশতিক COVID-19 প�ীক্া কম্ভসূশিরত অংি রিওয়া 
পেন্দ ক�রত পাশ�। তরব, আমা� অপ্ট-আউট 2021-22 শিক্াবরর্ভ� জি্ নবধ, যশে িা আশম আমা� োররে� স্কু ে কত্্ভ ক মরিািীত 
রযাগারযারগ� ব্শক্তরক শেশখতভারব জাশিরয় শেই রয আশম এই অপ্ট-আউটটি প্রত্াহা� ক�শে।

শপতামাতা/অশভভাবরক� সম্মশতসূিক স্াক্� (শিক্াথীথী  18 বের�� কম বয়সী হরে) তাশ�খ (মাস/শেি/বে�)

শিক্াথীথী � স্াক্� (যশে 18 বে� বা তা� রবিী বয়সী হরয় থারক) তাশ�খ (মাস/শেি/বে�)


