
আপনার যিদ এই উপসগর্যগুিল থােক:
➔ বািড়েত থাকুন
➔ বািড়েত বা কানও কিমউিনটি সাইেট পরীক্ষা করান
➔ পরীক্ষায় নেগটিভ িরেপাটর্য  পাওয়া গেল সু্কেল িফের আসুন 

(PCR বা র◌্যািপড)। CPS কানও নেগটিভ পরীক্ষার প্রমাণ 
চাইেব না। 

পরীক্ষা
একটি স্বাক্ষিরত সম্মিত প্রদােনর ফেমর্যর সাহােয্য িশক্ষাথর্থীরা 3 প্রকােরর কািভড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেত পােরন: 
● সু্কেল: িদেনর বলায় য সমস্ত িশক্ষাথর্থীর মেধ্য উপসগর্য দখা িদেয়েছ তােদর উপসেগর্যর পরীক্ষা
● সু্কেল: উপসগর্যহীন কসগুিল শনাক্ত করেত সাপ্তািহক পুল করা পরীক্ষা 
● বািড়েত: উপসগর্যহীন কসগুিল শনাক্ত করার জন্য র◌্যািপড টস্টি (আলাদা বেছ নওয়ার ফমর্য)

CPS ফ্যািমিল পাটর্য ােল সমস্ত ফমর্য সম্পূণর্য করুন: https://secure1.cpsd.us/family_portal  

2/18/22 তািরেখ আপেডট করা হেয়েছ | পিরবতর্য নসােপক্ষ

• 100.0° F এর বিশ জ্বর
• প্রবল ঠাণ্ডা অনভুব করা বা কাঁপুিন িদেয় 
জ্বর
• শ্বাসপ্রশ্বােস সমস্যা
• হঠাৎ কের স্বাদ এবং গন্ধ অনভুব ক্ষমতা 
চেল যাওয়া
• মাংসেপশী বা শরীের ব্যথা
• গলা ব্যথা
• কাশী (অন্যান্য পিরিচত কারেণর জন্য 
নয়)

সম্প্রিত িক আপিন টিকা িনেয়েছন?
যিদ শষ 48 ঘণ্টার মেধ্য আপিন টিকা িনেয় 
থােকন, তাহেল আপনার মেধ্য এই উপসগর্যগুিল দখা 
িদেত পাের। তবওু আপিন সু্কেল/কােজ যেত পােরন।

● 100.0°F এর িনেচ তাপমাত্রো
● মাথা যন্ত্রণা
● ক্লািন্ত
● কাঁপুিন 
● শরীের ব্যথা

টিকা নওয়ার 48 ঘণ্টা পেরও যিদ এই উপসগর্যগুিল 
থােক তাহেল বািড়েত থাকুন এবং ডাক্তার দখােনার 
ব্যবস্থা করুন।

• মাথা যন্ত্রণা সহ অন্যান্য উপসগর্য
• বিম বিম ভাব, বিম বা ডায়ািরয়া (বিম করেছন, 
পেটর অসুেখ ভুগেছন)
• ক্লািন্ত এবং অন্যান্য উপসগর্য
• নাক বন্ধ হওয়া বা নাক িদেয় জল পড়া (অন্যান্য 
পিরিচত কারেণর জন্য নয়) এবং অন্যান্য উপসগর্য

কমিব্রজ পাবিলক সু্কল

িশক্ষাথর্থী এবং স্টিােফর জন্য

উপসগর্য

পৃষ্ঠা 1: উপসেগর্যর তািলকা এবং পরীক্ষার সারাংশ
পৃষ্ঠা 2: পিজটিভ কেসর জন্য আইেসােলশেনর টাইমলাইন
পৃষ্ঠা 3: সু্কেলর বাইের পিজটিভ কেসর সােথ যারা সংস্পেশর্য এেসেছন  
পৃষ্ঠা 4: ভ্রমেণর গাইডলাইন

পরীক্ষা এবং কায়ােরন্টাইেনর 

প্রােটাকল

https://secure1.cpsd.us/family_portal


পিজটিভ কেসর জন্য আইেসােলশন টাইমলাইন
িদন “1-5” “িদন 6”: কাজ বা সু্কেল িফের যাওয়া িদন “6 - 10”

যিদন আপনার মেধ্য 
উপসগর্য দখা িদেয়িছল 
বা আপনার পিজটিভ 
টেস্টির তািরখ, যটা 
আেগ হেব, সটাই হল 
“0” িদন। নাসর্য এটি 
িনধর্যারন করেবন।

একটানা 
5 িদন আইেসােলট করুন
।

আপিন 6 িদেনর মাথায় সু্কেল/কােজ িফের যেত পােরন ,
 কমপেক্ষ শষ 24 ঘণ্টায় যিদ আপনার জ্বর না হয় (জ্বেরর তীব্রতা হ্রাস করা ওষুেধর 

ব্যবহার ছাড়া) এবং সমস্ত উপসগর্য যিদ চেল যায়।

সু্কেল িফের আসার পর িভতের 
এবং বাইের থাকার সময় মাস্ক 
পরুন।  

আইেসােলশন থেক িফের আসা 
িশক্ষাথর্থীেদর নেগটিভ পরীক্ষার 
প্রেয়াজন নই, তেব যােদর 
মেধ্য দীঘর্যিদন ধের উপসগর্য 
দখা িদেচ্ছ, তােদরেক নােসর্যর 
িবেবচনাক্রেম প্রেয়াজন হেল 
পুনরায় মলূ্যায়ন করা হেব।

য সমস্ত িশক্ষাথর্থী আইেসােলশন 
থেক িফরেছন, CPS তােদর 
র◌্যািপড টস্টি করেব না। 

যিদন আপনার পরীক্ষা পিজটিভ হয় বা 
যিদন আপনার মেধ্য উপসগর্য তির হয়

যিদন আপিন সু্কল
বা কােজ িফের আেসন (আইেসােলশেনর 

সমািপ্ত)

সামবার রিববার*

মঙ্গলবার সামবার

বধুবার মঙ্গলবার

বহৃস্পিতবার বধুবার

শুক্রবার বহৃস্পিতবার

শিনবার শুক্রবার

রিববার শিনবার*

*যিদ 6ষ্ঠ িদনটি উইকএন্ড বা ছুটির িদন হয়, তাহেল পেরর যিদন সু্কল খালা থাকেব, 
সিদন িফের আসুন।
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সাপ্তািহক টিস্টিং
িশক্ষাথর্থী এবং স্টিাফেদর কােছ সপ্তােহ দটুি COVID 

টেস্টির অ্যােক্সেস আেছ

সামবার সু্কেল একবার 
(পুল করা হেয়েছ)মঙ্গলবার

বধুবার

বহৃস্পিতবার

শুক্রবার বািড়েত একবার 
(র◌্যািপড টস্টি)
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পিজটিভ ফলাফল
যােদর ফলাফল পিজটিভ তােদরেক CPS COVID প্রােটাকল অনযুায়ী িনয়ম 
পালন করেত টানা 5 িদন বািড়েত আইেসােলট করেত হেব।

আমােদর সু্কলেক িনরবিচ্ছন্নভােব সুরিক্ষত রাখার ক্ষেত্রে পিজটিভ টস্টি রজাল্ট 
িরেপাটর্য  করা গুরুত্বেপূণর্য।
● িশক্ষাথর্থী: অনপুিস্থিতর িরেপাটর্য  করেত আপনার সন্তােনর সু্কেল যাগােযাগ 

করুন। 
● স্টিাফ: অনপুিস্থিতর িরেপাটর্য  করেত আপনার সুপারভাইজােরর সােথ 

যাগােযাগ করুন।

বািড়েত 
র◌্যািপড টস্টি

● টিকাকরেণর স্টি্যাটাস িনিবর্যেশেষ বািড়েত র◌্
যািপড টস্টি করার নতুন ব্যবস্থায় য কানও 
িশক্ষাথর্থী বা স্টিাফ সদস্য অংশগ্রহণ করেত 
পােরন। 

● টিস্টিং প্রাগ্রামটি স্বচ্ছামলূক। বেছ িনন CPS 
ফ্যািমিল পাটর্য ালএর মাধ্যেম। 

● অংশগ্রহণকারী িশক্ষাথর্থীরা প্রিত 2 সপ্তােহ একটি 
িকট পােব; প্রিতটি িকেট 2টি পরীক্ষা এবং 
সল্ফ-টস্টি ব্যবহােরর জন্য িনেদর্যশাবলী থাকেব
। 

http://www.cpsd.us/covid19
https://secure1.cpsd.us/family_portal/
https://secure1.cpsd.us/family_portal/


টিকা এবং বসু্টি 
দওয়া হেয়েছ

টিকা দওয়া হেয়েছ 
এবং চূড়ান্ত ডাজ 
িনেত 5 মােসর কম 
সময় বািক আেছ

টিকা দওয়া হেয়েছ 
এবং চূড়ান্ত ডাজ 
িনেত 5 মােসর বিশ 
সময় বািক আেছ

টিকা দওয়া হয়িন বা 
সম্পূণর্যভােব টিকা 
দওয়া হয়িন

য সমস্ত িশক্ষাথর্থীেদরেক লাইেসন্সিপ্রাপ্ত সু্কল-পরবতর্থী প্রাভাইডােরর কােছ CPS পাঠায় এবং য সমস্ত িশক্ষাথর্থী CPS কন্দ্রগুিলেত সু্কল পরবতর্থী প্রাগ্রােম অংশগ্রহণ কেরন, তােদরেক “সু্কেলর 
মেধ্য” সংস্পশর্য িহসােব িবেবচনা করা হয়। এই পেজ থাকা প্রােটাকল সই সমস্ত িশক্ষাথর্থীর ক্ষেত্রে প্রেযাজ্য হেব না।
**এই উেদ্দেেশ্যর জন্য শুক্রবার বািড়েত সাপ্তািহক হাম টিস্টিংেয়র সুিবধা িনেত পিরবারগুিল CPS এর দওয়া র◌্যািপড টস্টি ব্যবহার করেত পাের।  
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● সু্কেল থাকুন

● বািড়েত যারা ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্য এেসেছন, তােদর ক্ষেত্রে আইেসােলশন িপিরয়ড চলাকালীন পিজটিভ কেসর সােথ আলাপচািরতার সময় 
মাস্ক পরেত হেব।

● প্রস্তািবত: বাসার বাইের কারুর সংস্পেশর্য এেল বা বািড়েত পিজটিভ কেসর ক্ষেত্রে আইেসােলশন শষ হওয়ার 5-7 িদন পর পরীক্ষা 
করান।

○ 5-7 িদন যিদ সু্কেলর টস্টি িশিডউেলর মেধ্য পেড় (সামবার/মঙ্গলবার) এবং সম্মিত প্রদােনর ফমর্য যিদ সম্পূণর্য করা হয়, তাহেল 
সাপ্তািহক পুল টেস্টি অংশগ্রহণ করুন।

○ 5-7 িদন যিদ সু্কেলর টস্টি িশিডউেলর বাইের হয়, তাহেল কিমউিনটিেত পরীক্ষা করান বা বািড়েত র◌্যািপড টস্টি করান। ** 
CPS এর নেগটিভ টেস্টির প্রেয়াজন নই।

● উপসগর্য পযর্যেবক্ষণ করুন। যিদ উপসগর্য তির হয়, তাহেল তৎক্ষণাৎ আইেসােলট হান এবং পরীক্ষা করান।

পিজটিভ কেসর ঘিনষ্ঠ সংস্পশর্য *সু্কেলর বাইের
ঘিনষ্ঠ সংস্পশর্য = COVID আক্রান্ত কানও ব্যিক্তর 3 ফুেটরও কম দরূেত্বের মেধ্য িদেন 15 িমিনট বা তার বিশ সময় থাকেল 

তৎক্ষণাৎ িপ্রিন্সিপালেক জানান। 
টি
ক
াক
রে
ণর

 স্টি
্যাট
াস

● সংস্পেশর্য আসার পর 0-5 িদন: কায়ােরন্টাইন 

● প্রস্তািবত: সংস্পেশর্য আসার 5 িদন পর বািড়েত র◌্যািপড টস্টি বা কিমউিনটিেত টস্টি (PCR  বা র◌্যািপড টস্টি)। CPS নেগটিভ 
টেস্টির প্রমাণ চাইেব না এবং িশক্ষাথর্থীরা আইেসােলশন থেক িফরেল র◌্যািপড টস্টি করােব না।

● িদন 6 - 10: িভতের এবং বাইের মাস্ক প্রেয়াজন।

● ফরার তািরখ: কেসর িবশদ অনযুায়ী নাসর্য/জনস্বাস্থ্য িবভাগ িনধর্যারন করেব। 

● উপসগর্য পযর্যেবক্ষণ করুন। যিদ উপসগর্য তির হয়, তাহেল তৎক্ষণাৎ আইেসােলট করুন এবং পরীক্ষা করান।



সম্পূণর্য টিকাপ্রাপ্ত লাকজন টিকা না পাওয়া লাকজন

মািকর্য ন যুক্তরােষ্ট্রের মেধ্য
আমােদর পরামশর্য হল য ভ্রমেণ যাওয়ার আেগ এবং িফের আসার 3-5 িদেনর মেধ্য পরীক্ষা করান। 

উপসগর্য পযর্যেবক্ষন করুন।

আন্তজর্য ািতক ক্ষেত্রে

আন্তজর্য ািতক ভ্রমেণর জন্য 
CDC িনেদর্য িশকা অনসুরণ 
করুন। আমােদর পরামশর্য 
হল MA-ত িফের আসার 

3-5 িদন পর পরীক্ষা করান
।

14 িদেনর জন্য উপসগর্য 
পযর্যেবক্ষণ করুন।

আিম পরীক্ষা করাব: টানা 5 িদন কায়ােরন্টাইেন থাকুন।
MA-ত িফের আসার 6 িদেনর মাথায় বািড়েত বা কিমউিনটিেত 

পরীক্ষা করান। আপনার পরীক্ষার ফলাফল নেগটিভ হেল আপিন 7ম 
িদেন সু্কেল িফের আসেত পােরন। অনগু্রহ কের সু্কল নাসর্যেক নিতবাচক 

পরীক্ষার প্রমাণ িদন। 

উপসগর্য পযর্যেবক্ষণ করুন।

আিম পরীক্ষা করাব না: টানা 
10 িদন কায়ােরন্টাইেন থাকুন। 
11 তম িদেন সু্কেল িফের যান। 
উপসগর্য পযর্যেবক্ষণ করুন।
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