ছাত্র এবং পরিবারিি জন্য রিওরিআইরি রবরিাধী রন্য়ম
1. স্কুরে যাওয়াি আরে রন্য়ম মমরন্ চো হরব:
2. পরিবাি গুরি প্ররিরিন বার়িতি ছাত্রতিি শিীতিি তাপমাত্রা পিীক্ষা কতি স্কুতি যাওযাি আতে, ISS
Covid19 রিতপার্ট নং-58/2020 দ্বািা প্রতযাজন অনুযাযী।
3. অরিিাবকতিি উরিি িাতিি সন্তানতিি স্কুতি পাঠারন্া যাতিি জ্বি ৩৭.৫ রিগ্রীি উপতি (এমনরক েি
রিন রিতন), কারশ এবং/অথবাসরিট ,অথবা যািা েি ১৪ রিতন রসওরিরি রিােী বা সিকটিামূিক রবচ্ছিন্নিাি
সংস্পতশ এতসতছন।
ট
4. যাই র াক, ISS Covid19 রিতপার্ট নং-58/2020 এি রনতিট রশকা অনুযাযী, স্কুতি পুনিায িরিটি জনয রশশুতিাে
রবতশষজ্ঞ বা চ্ছজরপি কাছ রথতক একটর্ সাটর্ট রিতকর্ প্রতযাজন "রয রশশু/ছাত্র COVID19 এি
িাযােনরিক-রথিারপউটর্ক এবং প্ররিতিাধ পথ অনুসিণ কিা তযতছ"

5.

6.
7.
8.

আপরন্ রিিারব স্কুরে প্ররবশ িরিন্ এবং স্কুে মছর়ে চরে যান্:
প্রতিযক রশক্ষাথীি সাতথ একজন কতি অরিিাবক/প্ররিরনরধ থাকতি তব। প্ররবশদ্বাি এবং প্রস্থান্
অবশযই একটর্ িািিীয সারিতি অনুটিি তি তব, এক রমর্াি িূিত্ব এবং সুশৃঙ্খিিাতব। মুত াশ অবশযই
পিতি তব। প্ররিটর্ স্কুিতেতে,প্রতবশ/প্রস্থান বযবস্থা প্রস্তুি কিা তবতয াতন রনিাপত্তা িিজা এবং জরুিী
রসিঁর়ি স সকি উপিব্ধ প্রতবশদ্বাি বযব ািকতি, প্ররিটর্ রেোতসি রনিাপত্তা পরিকল্পনায থাকা সুরনরিট ষ্ট
রনতিট রশকা অনুযাযী।
অরিিাবক বা প্ররিরনরধতক অবশযই প্রতবশ এবং প্রস্থাতনি জনয রন্রদিষ্ট িমরয়ি প্ররত কত ািিাতব শ্রদ্ধা
কিতি তব। exit.
রশশুতিি সাতথ বা রিরিতয রনওযাি পি, অরিিাবক/প্ররিরনরধতক অবশযই স্কুি িবতনি কাতছ িা া রথতক
রবিি থাকতি তব (িুর্পাথ,িুর্পাথ, রিািতকার্ট ইিযারি)।
স্বিন্ত্র রবিযািতয রিচ্ছজর্াি থাতমারমর্াি
ট
আতছ। রয রকান সময, কমীিা সতে জনক পরিরস্থরি পিীক্ষা
কিাি জনয এটর্ বযব াি কিতি পািতবন।

স্কুরে িাযিোরপি
ি
িময় ময রন্য়মগুরেরি িম্মান্ িিা হরব:
9. প্রতিযক ছাত্রতক স্কুি মতন িা তি তব কািণ স পা ী বা রশক্ষক রকউইধাি রনওযা য না।
10. প্ররিটর্ রশ্রণীি রশক্ষাদারন্ি উপাদান্ একই রশ্রণী/রবিাে এবং অনযানয রশ্রণী/রবিাতেি ছাত্রছাত্রীতিি
মতধয িাে কিা যাতব না।
11. এর্া রকান স্কুি ক্রতম বার়ি রথতক আনা রেম বযব াি কিতি রিওযা য না।
12. সকাতি, রশ্রণীকতক্ষ বাতাি প্ররি ঘন্টায রনযরমি েযািারন্ট রিওযা তব।
13. রশক্ষকিা, য নই সম্ভব এবং িাতিি রশক্ষােি স্বাযত্তশাসন বযব াি কতি,রশ্রণীকতক্ষি জন্য রচরিত স্থারন্
বাোরন্ আউটরিাি পাঠ প্রচািকিা তব।
14. সমাতবশ এ়িাতি, প্ররিটর্ রশ্রণীি ক্লাস িিাকািীন সমতয বাথরুতম প্রতবশারধকাি রনধািণ
ট কিা তব।
15. বাথরুম এবং অনযানয সাধািণ জাযোয প্রতবশ বাধযিামূিক মুত াশ বযব াি, যা নাক এবং মু আবৃি, সব
ছাত্রতিি জনয।
16. প্রাথরমি রবদযােরয়, সমাতবশ এ়িাতি, সকাি এবং পতি কযারন্টন রবিরি উিয রশ্রণী দ্বািা রশ্রণী
এবংক্লাস ঘন্টাি মতধয স্বিন্ত্রতশ্রণীিরশক্ষকতিি দ্বািা রশ্রণী দ্বািা রবিক্ত কিা তব।
রবিরি ক্লাতস বিাদ্দ স্থান মতধয স্কুিইযাতিট অনুটিি য।
বৃটষ্টি রক্ষতত্র, রবিরি রশ্রণীকতক্ষ বা ক্লাতস বিাদ্দ কিা সাধািণ স্থাতন অনুটিি য, যির্া সম্ভব রশ্রণী রোিীি
মতধয স্ততক্ষপ এ়িাতনা।
17. মাধযরমক রবিযািতয একটর্রবিরত আরছ, প্ররতটট ক্লারিি জন্য রন্ধারিত,ক্লাতস
ি
বিাদ্দ কৃি স্থাতন
বাইতিকিাহরব, মযখারন্ িম্ভব, িমারবশ এবং রবরিন্ন মেণীি মরধয দক্ষতা।

18. বৃটষ্টি রক্ষতত্র, রবিরি রশ্রণীকতক্ষ বা রশ্রণীকতক্ষি সামতনি স্থাতন অনুটিি য,যির্া সম্ভব ক্লাতস স্ততক্ষপ
এর়িতযিতি।
19. মিস্ক,রিযাি এবং আিমারি (অথবা রশিি) কত ািিাতব রশ্রণীকতক্ষ পাওযা যায এমন অবস্থাতন িা তি
তব। রমতেতি প্ররিটর্ রবতেি জনয িুটর্ রিকাি আতছ, যা রবতেি সামতনি িুটর্ পাতযি অবস্থাতনি সাতথ
সামঞ্জসযপূণ।ট
20. জন্মরিন বা অনযানয উিযাপন উিযাপন র ি জনয আপরন বার়ি রথতক াবাি এবং পান্ীয় আনতি
পািতবন না।
21. রর্রবতি বতস, একটর্ রস্থি অবস্থাতন, ছাত্রিা মুত াশ অপসািণ কিতি সক্ষম তব, রকন্তু িাতিি এটর্
স পা ীতিি রিতক, রিযাি, ব্ল্যাকতবািট বা প্রতবশ এবং প্রস্থান বা বাথরুতম যাওযাি রক্ষতত্র মু এবং নাতকি
সামতন িা তি তব। সিকটিা র তসতব, যাই র াক না রকন, রবতশষ কতি প্রিযাবিটতনি প্রথম পযাতয,যির্া
ট
সম্ভবএম রশল্ড পিাঅপরি ায ট তব।
22. প্রতিযক মাধযরমক ও প্রাথরমক রবিযািতযি রশক্ষাথীতক িাতিি প্রথম এবং রশষ নাতমি বযচ্ছক্তেি বযব াতিি
জনয একটর্ পারনি রবািি বা রবািি ব ন কিতি তব।
23. ময মিান্ স্কুে িিবিাহ (মযমন্ মন্াটবুি, বাক্স, বই, রিন্তু এছা়োও মপাশাি- মিারয়টশাটি ,
জযারিট, জজম রিিাি, িযাপ, গ্লািি)তারদি প্রথম এবং মশষ ন্াম থািরত হরব
ছাত্র।

24.

25.
26.

27.

েযাব এবং জজম িাযক্রম
ি
চ্ছজম কাযক্রম
ট
অতনক সীমাবদ্ধিাি আওিাধীন এবং পুনিায প্রতবতশি প্রথম পযাতয
ট রশক্ষাথীতিি যথাযথ
আিিণ কিাি অনুমরি রিওযা তব যাতি রশক্ষাথীিা রশ্রণী পরিবিটতনি সময এিাকা পরিষ্কাি কিাি জনয
রনতজতিি সংেট ি কিতি পাতি।
শািীরিক রশক্ষািক্লাতসি জনয পরিবিটন কিািসময, ছাত্রতিি সাবধাতন কাপ়ি রমশাতনা এর়িতয িিা
উরিি। িকাি রুতম, মুত াশ িা তি তব।
প্রতিযক মাধযরমক ও প্রাথরমক রবিযািতযি রশক্ষাথীতকপ্রথতম এবং রশষ নাতমি বযচ্ছক্তেি বযব াতিি জনয
একটর্ বযাে/জজন বা িািা, পরিষ্কাি জুিা, পারনি রবািি বা পারনি রবািি ব ন কিতি তব। এর্া
ইতিামতধয কাযকিাতপি
ট
উপযুক্ত রপাশাক (বযাযাম) সতে স্কুতি আসা বাঞ্ছনীয রযত িু রেরসংরুতম8-9 ছাত্র
রশির্ সতে সময 5 রমরনর্ করমতয আনা তব।
যান্ড সযারনতর্শতনি পি িযাবতির্রিতি প্রতবশারধকাি অনুতমারিি। কম্পিউর্াি িযাতব রয রকান বযচ্ছক্তেি
আইতর্ম (িারব, রমাবাইি রিান, িশমাি জনয কািওরি ইিযারি)ধািণ কিাি জনয োরিতকি বযাে
বযব াি কিা বাঞ্ছনীয।)

হাত মধায়া এবং িংক্রমণ
28. য নই িািা সাবান রিতয বাথরুতম যায ি ন ছাত্রতিি তারদি হাত িারোিারব ধুরত য। প্ররিটর্
বাথরুতম াি সট কিাতব রধাযাি জনয রনতিট শনা সতে একটর্ রিহ্ন আতছ। প্ররিটর্তশ্রণীকতক্ষএকটর্
জীবাণুনাশক রজি স একটর্ রিসতপনসাি পাওযা যায।
মাস্ক
29. সকি প্রাথরমক ও মাধযরমক রবিযািতযি ছাত্রছাত্রীতিি অবশযই রন্ষ্পরিরযােয বা অনযানয মুত াশ
(উিা িণস্বরূপ রধাযাতযােয) সিবিা কিতি তব, প্রতবতশি সময, প্রস্থান,স্কুতিিমতধয,য ন 1 রমর্াি এবং
অনযানয প্ররিতবিন অনুিাতনি আন্তঃবযচ্ছক্তেি িূিত্ব রনচ্ছিি কিা যাতব না। এটট এিটট িযারন্টারি বযাে
বযবহাি িিা উরচত মযখারন্ আপরন্ মাস্ক মজুদ িিরত পারিন্ যখন্ এটট বযবহাি িিা হরব ন্া।
রিিারব বাবা-মা স্কুরে প্ররবশ িরি:
30. ইতমইতিি মাধযতম রনতযাে র ি পি প্ররিরিন িরচবােরয় প্রতবশারধকাি রনচ্ছিি কিা তব। email.
িশনাথীিা
ট
িাতিি বযচ্ছক্তেি িথয, রর্রিতিান নম্বি, প্রতবতশি িারি এবং থাকাি সময রিকিট কিাি পি
সরিবািতয প্রতবশ কিতিপািতবন।

31. স্কুতিি সাতথ রযাোতযাে কিা বা গুরুিি কািতণ িাতিি সাতথ রযাোতযাে না কিা পযন্ত
ট অরিিাবকতিি
স্কুতি ঢুকতি রিওযা য না। স্কুতিি সিবিা বা অনযানয বযচ্ছক্তেি চ্ছজরনসপত্র িুতি যাওযাি রক্ষতত্র, বাবামাতক স্কুতি রযতি তব না: রশশু এবং িরুণিা এর্া ছা়িা কিতি পাতি।
32. রশক্ষকতিি সাতথ অরিিাবকতিি িাক্ষাৎিাি িূি রথতক, রিরিও কনিাতিতেি মাধযতম, টর্ম েযার্িতম, ট
কযাতিন্ডাি অনুযাযী মাতে মাতে করমউরনকাতর্াতি রযাোতযাে কিা তব।

Covid 19 উপসে সতে
ট
অযািুরমেন বযবস্থাপনা
33. যরি রকান ছাত্র উপতিি উপসে ট গুতিা প্রকাশ কতি স্কুরে অিুস্থ মবাধ িরি, িা তি মন্ত্রণািয এবং
জবজ্ঞারনক কারিেরি করমটর্ি জারি কিা রনিাপত্তা রপ্রাতর্াকি অনুযাযী িাতক অরবিতম্ব রবচ্ছিন্ন কিা তব।
রশশুটর্তকঅরবিতম্ব জানাতনা তব এবং যি িা়িািার়ি সম্ভব রশশুটর্তক প্রিযা াি কিতি তব। এর্া
কিতি, এর্া রনচ্ছিি কিা অপরি ায ট রয স্কুতিি সময পরিবাতিি একজন সিসয বা প্ররিরনরধ ক্রমােি
উপিব্ধ আতছ
34.

রসওরিি-১৯ এি জনয সতে জনক রক্লরনকযাি অবস্থাি রক্ষতত্র অথবা ছাতত্রি রক্ষতত্র রক্লরনকযাি
অবস্থাি জনয রিরন সতে জনক নন COVID_19 জনয রিরন সচ্ছে ান নন।

তথয ও প্ররশক্ষণ
35. স্কুতিি ওতযবসাইতর্ি মাধযতম স্কুতিি রনিাপত্তা রপ্রাতর্াকি সিতকট রশক্ষক এবং অরিিাবকতিি ক্রমােি
অবর ি কিা উরিি
36. রশক্ষক এবং অরিিাবকতিি অবশযই রশশুতিি উপি রনিবচ্ছিন্ন রশক্ষামূিক পদরক্ষপ রনচ্ছিি কিতি
তব যাতি জমাতযি এ়িাতনা যায (রবতশষ কতি শুরুতি এবং রশষ সমতয),রনিাপত্তা িূিত্বতক সম্মান কিা,
াি রধাযা এবং/অথবা রজি বযব াি কিা, রিসতপাতজবি কােতজি রুমাতি ািঁরি (যাি মতধয িাতিি
অবশযই পরিবাি দ্বািা সম্পিি তি তব), াি রিতয মু , নাক এবং রিা স্পশ কিা
ট
রথতক রবিি থাকতি
তব।
37. আমিা িৃঢ়িাতব সুপারিশ কিরছ রয আপরন পরিবাতিি প্রতিযক সিতসযি বযচ্ছক্তেি রমাবাইি রিিাইতস
ইরমউরনজ অযাপ ইনিিকরুন। রপিামািাি সম্মরিক্রতম ১৪ বছতিি কম বযসী রশশুতিি দ্বািাও টর্কা
ইনিি কিা রযতি পাতি।

