
 

18th January 2020 
এনএইচএস পরী�া এবং ��স: কম� এবং িশ�াথ�েদর জন� COVID-19 পরী�া। 

 

ি�য় িপতামাতা বা য�শীল, 

আমরা আমােদর �ুল� যথাস�ব সুরি�ত রাখেত কাজ কের যাি�। আমােদর আেগর �যাগােযাগ�িলেত �যমন উে�খ করা 
হেয়েছ, কেরানাভাইরাস উপসগ�িবহীনেদর জন� পরী�া করা নতুন, �ততর COVID-19 পরী�া ব�বহার কের ‘পা��য় �বাহ 
পরী�া’ নােম পিরিচত �� হে�। 

আমরা অন�ান� �িতর�ামলূক ব�ব�া �হেণর পাশাপািশ, এই পরী�া�িল কম�েদর এবং িশ�াথ�েদর িনরাপেদ �ুেল থাকেত 
সহায়তা করেব। কেরানভাইরাসযু� এক তৃতীয়াংশ �লােকর �কানও ল�ণ �নই। পরী�ার মাধ�েম আমরা ভাইরাসজিনত 
ছিড়েয় পড়া ব� করেত এবং আমােদর �ুল�েক যথাস�ব িনরাপদ রাখেত সহায়তা করব। পরী�া� ���ােসবী, তেব আিম 
সবাইেক এ� িনেত উ�সািহত করব। 

আমরা �ুেল িফের আসার সােথ সােথ সম� কম� এবং িশ�াথ�েদর যারা পরী�ায় অংশ িনেত চান তােদর পরী�া করব। 
আপিন যিদ স�ােনর পরী�ার জন� স�� হন তেব দয়া কের নীেচর ফম�� এবং সংযু� স�িত িববরণী (িশ�াথ� / িশ�াথ� 
�িত একজন) পূরণ ক�ন এবং �ুল অিফেস Covidtesting@wappinghigh.org এ ইেমেলর মাধ�েম �ফরত িদন 

যাঁরা পরী�া িদে�ন তারা �িশি�ত কম�রা তদারিক করেবন। ‘পােশর �বাহ’ পরী�া�িল আপনার নাক এবং গলার এক� 
�সায়াব ব�বহার কের �ত এবং সহজ 18 বছেরর কম বয়সীেদর জন�, কম�রা �সায়াব �ি�য়া� তদারিক করেত পাের। 
ফলাফল (যা পরী�ায় �ায় আধা ঘ�া সময় �নয়) সরাসির কম� এবং িশ�াথ�েদর সােথ ভাগ করা হেব। অংশ�হণকারীেদর 16 
বছেরর কম বয়সী, িপতামাতা বা আইনী অিভভাবকরাও অবিহত হেব। 
আমরা এই পরী�া�িলর কাজ জািন - অ�েফাড�  িব�িবদ�ালয় এবং জন�া�� ইংল�া� �ারা পিরচািলত �বধতা অধ�য়ন�িলেত, 
তারা িপিসআর পরী�ার (99.68% িনিদ��তা) িহসােব �কস সনা�করেণর ��ে� যথাযথ িহসােব �দখােনা হেয়িছল। 
পরী�া�িলেত কম সংেবদনশীলতা থােক তেব যখন �কানও ব�ি�র �বিশ ভাইরাল �লাড থােক তখন তারা �কস তুলেত আরও 
ভাল হয়, তাই ঘন ঘন পরী�ার �েয়াজন হয়। 
পরী�া িনখরচায় �দওয়া হেব। 
 

 

 

 

 

 

 

িনব�ন 

 

 

 

153-157 Commercial Road 

London, E1 2DA 

T: 020 3597 3670 

E: enquiries@wappinghigh.org 

W: www.wappinghigh.org 
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পরী�া� �ি�য়া করার জন�, আমরা সম� অংশ�হণকারী িশ�াথ�েদর িনব�ন করব। 

এই িনব�করণ� স�ূণ� করেত দয়া কের নীেচর ফম�� পূরণ ক�ন এবং ব� স�িত িববিৃত� স�ূণ� ক�ন। 

 

আিম, ……………………… .., আমার বা�া ওয়ািপং হাই�ুেলর পা��য় �বাহ �টি�ং ��া�ােম অংশ িনেত স�িত িদি� / 
করব না (যথাযথ িহসােব মছুুন)। 
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�কান িশ�াথ� যিদ ইিতবাচক পরী�া কের? 

অংশ�হনকারী কম� এবং িশ�াথ�রা যারা ইিতবাচক পরী�া কের তােদর পৃথকভােব তােদর ফলাফল স�েক�  অবিহত করা 

  

 
নােমর �থম অংশ 
 
 
 

 

নােমর �শষাংশ 
 
 
 

 

 
জ� তািরখ 
 
 
 

 

জে�র সময় �জ�ার 
 
 
 

 

বত� মােন �কান COVID-19 উপসগ� �দখাে�? 
 
 

 

আজেকর তািরখ 
 

 

 

�হাম �পা�েকাড 
 
 

 

ইেমল �কানা 
 
 

 

�মাবাইল ন�র 
 
 
 

 



হেব। অংশ�হণকারীেদর 16 বছেরর কম বয়সী, িপতামাতা বা আইনী অিভভাবকরাও অবিহত হেব। পরী�ার ফলাফেলর সােথ 
িনরাপদ �মণ এবং অিতির� সতক� তা স�িক� ত গাইেড� �দান করা হেব। 

িশ�াথ�েদর একই িদেন (বা যত তাড়াতািড় স�ব) আরও এক� ‘িপিসআর পরী�া’ (�ানীয় এবং আ�িলক �টি�ং সাইট�িলেত 
করা একই রকম) �নওয়া দরকার। ওয়ািপং হাই �ুল ঘের বেস এই িপিসআর �ট� িকট�িল সরবরাহ করেত স�ম হেব বা 
আপিন www.gov.uk/get-coronavirus-test এ �যেত পােরন বা ফেলা-আপ পরী�া বকু করেত 119 না�াের কল করেত 
পােরন। যিদ িনেজরাই �কানও িপিসআর পরী�ার আেদশ িদে�ন তেব তােদর উিচত যিদ স�ব হয় তেব �াইেভর মাধ�েম 
পরী�া সাইট� �বেছ �নওয়া উিচত, কারণ এ� �হাম �টে�র অনেুরােধর �চেয় �ত is এই সমেয় তারা িপিসআর ফলাফেলর 
জন� অেপ�া করার সময় (পাঠ� / ইেমেলর মাধ�েম) তােদর �-িবি�� হওয়া দরকার। িপিসআর পরী�া যিদ ইিতবাচক ফলাফল 
�দয় তেব আপনােক এনএইচএস �ট� এবং ��স �থেক গাইডেক �-িবি�� করেত হেব এবং অনসুরণ করেত হেব। 
পরী�া �নিতবাচক হেল কী হয়? 

তারা �ুেল থাকেত এবং তােদর কায��ম �াভািবক িহসােব পুনরায় �� করেত স�ম হেব। একজন ছা�েক �কবল তখনই বলা 
হেব যখন তারা এক� ‘পা��য় �বাহ’ পরী�ায় ইিতবাচক পরী�া কের, তাই যিদ আপিন এ� না �েনন তেব ধের িনেত পােরন 
এ� ণা�ক িছল। �থম কারণ� যিদ �কানও কারেণ অকায�কর বা অকায�কর হয় তেব অ� সংখ�ক ছা�েকই পরী�া� 
পুনরাবিৃ� করেত হেব। 
যিদ �ুেল �কানও ঘিন� �যাগােযােগর পরী�া ইিতবাচক হয়? 

�ুল / কেলেজর এমন একজেনর ঘিন� �যাগােযােগর সােথ িযিন COVID-19 এর জন� ইিতবাচক পরী�া কেরেছন তারা যিদ 
days িদেনর জন� িদেন একবার পরী�া করেত স�ত হন এবং পরী�া� �নিতবাচক হয় তেব তারা �ুেল িফের আসেত 
পারেবন। যিদ তারা পরী�া িদেত না চান তেব তােদর জাতীয় িনেদ� িশকা অনসুাের �-িবি�� করেত হেব। এ� পিরবােরর 
সদস�েদর বা [�ুল / কেলজ] এর বাইেরর ঘিন� পিরিচিতেদর ��ে� �েযাজ� নয় যােদর এখনও �-িবি�� হওয়া দরকার। 
আরও িবশদ�িল �সই সমেয় সরবরাহ করা হেব তেব আপিন যিদ �িতিদেনর পরী�ার পিরবেত�  �-িবি�� করেত পছ� কেরন 
তেব আপিন পােরন। 

আমার স�ােনর ল�ণ�িল িবকাশ হেল কী হেব? 

�ুেল এই �টি�ং ��া�াম� �কানও ল�ণিবহীন �লাকেদর জন�। যিদ আপনার স�ােনর �য �কানও সমেয় ল�ণ�িল িবকিশত 
হয় (�যমন এক� উ� তাপমা�া; এক� নতুন, �মাগত কািশ; বা তােদর �াণ বা �াদ অনভূুিতেত �িত বা পিরবত� ন) তােদর 
অবশ�ই তা��িণকভােব িনেজেক িবি�� করেত হেব এবং ১১৯ (ইংল�া�) কল কের এক� পরী�া বকু করেত হেব , ওেয়লস 
এবং উ�র আয়ারল�া�) বা 0300 303 2713 (�টল�া�) অথবা https://www.gov.uk/get-coronavirus-test পিরদশ�ন 
ক�ন। 
আমরা আমােদর কম� এবং ছা�েদর জেুড় সমথ�ন করব, তেব আপনার যিদ অন� �কানও ভাষা বা ফম��ােট এই তেথ�র �েয়াজন 
হয় বা আপনার �কানও �� থােক তেব দয়া কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন। আপিন অিফেস কল করেত পােরন 020 
3597 3670 বা ইেমল  tomraw@wappinghigh.org 

�তামার িব�্� 
 

                
Mr. Gary Nelson  Mr. Tom Raw 

Head Teacher                                     Deputy Head Teacher 
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