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কররোনোভোইরোস (ককোভভড-19) - ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং
পভরবোরগুর োর জনয তথ্যোব ী
আমরা বুঝি যে, আপনি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো ককোভভড-19 (COVID-19) িাতমও পনরনি – সম্পতকে দুঝিনি ,
নবতেষ কতর েনদ আপিার সিাতির স্বাস্থ্যগ দীর্-যময়ানদ
ে
যকাি দো (জটিল া) থাতক। কতরািাভাইরাস প্রাদুভোব
সম্পতকে আমাতদর উপতদে এবং এটি প্রন তরাতে আমাতদর পদতেপ নক এসব থয যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপা াল
(GOSH) হত প্রকানে এই থযপত্রটিত
ু তল েরা হতয়তে। আপনি নবতেষ নবতেষ নকেু যরাগসম্পন্ন বযঝিতদর জতিয
নিতদেনেকা এখাতি পাতবি। ওরটো ভি অরটোপোরসর (Otto the Octopus) সাতথ সাোৎ করার জতিয এবং সংক্রমণ হ্রাস করার
বযাপাতর – যহাক া আপনি বাইতর থাকাকালীি অথবা যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপা াতল নভঝজি করার সময় – আপনি
নকভাতব সাহােয করত পাতরি া জািার জতিয gosh.nhs.uk/staysafe নভঝজি করুি।
যেতহ ু আমরা এই নিতদেনেকাটি আমরা নিয়নম নভনিত হালিাগাদ কতর থানক, যসতহ ু েনদ আপনি এটি ভাগাভানগ
করত িাি াহতল আমরা নক বতলনে যস উদ্েৃন িা নদতয় অথবা সারমম ে ু তল িা েতর বরং অিুেহ কতর সরাসনর
gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ -য ভ ংক প্ররবি করুি।
আমরা এনএইচএস, ইউকে সরোর এবং ববশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া
(ডবিউএইচও) এর আনুষ্ঠাবনে বিেবনকিেশনা অনুসরণ
েরবি। পবরবস্থ্বি ক্রমাগি পবরবিেন হকে, আর িাই
প্রক াজকন এই িথ্যগুক া আমরা হা নাগাি েরকবা–
সকবকশষ
ে
উপকিকশর পপকি হক
আপবন GOV.UK এর
www.gov.uk/coronavirus ওক ব সাইটটট পেকোন সম
পিখকি পাকরন।

প্রোয়ই জজজ্ঞোসো করো হয় এরূপ প্রশ্ন সমূহ
প্রশ্নঃ কররোনো ভোইরোস – ককোভভড-19 ভক?
উত্তরঃ এটট হকে এেটট ভাইরাস পেটট ফুসফুসকে আক্রমণ
েকর এবং িাই মানুকষর শ্বাস বনকি সমসযা হ ।
প্রশ্নঃ এর উপসর্গুর
গ
ো ভক ভক?
উত্তরঃ প্রধান উপসগগুক
ে
া হকেঃ
নতু ন, অবিরত কাবি
উচ্চ তাপমাত্রা
আপনার গন্ধ অথিা স্বাদ অনুভূবত চলে যাওয়া অথিা
পবরিততন হলয় যাওয়া
িকব এগুক া অনযানয বহু পবরবচি অসুকখর অনুরূপ। পোন
বযক্তি েকরানা ভাইরাকস আক্রান্ত বেনা িা বনক্তিি হবার এেমাত্র
•
•
•

উপা
হকে
উি
বযক্তিকে
পরীক্ষা
েরা।
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ ব ংকে পোবভড-19
এর উপসগগুক
ে
া (পরাগ ক্ষণ) সম্পকেে আকরা পড়ুন।

েবি আপনার, আপনার সন্তাকনর অথ্বা আপনার পবরবাকরর
আর োকরা মাকে পোবভড-19 এর উপসগগুক
ে
া (পরাগ ক্ষণ)
থ্াকে, িাহক অনুগ্রহ েকর িাকে আপনার ডািার অথ্বা
ফামাবসকের
ে
োকি োকবন না – ঘকর থ্ােুন এবং জরুবর
ডািারী উপকিকশর জকনয 111.nhs.uk-পি NHS 111 অন াইন
সাবভেস বযবহার েরুন।
িকব েবি আপবন িুক্তিবন্তি হন পে আপনার সন্তান অথ্বা
মকন েকরন পে িার জীবন েু ুঁ বের সম্মুখীন, িাহক আপনার
উবচি 999-এ ে  েরা অথ্বা আপনার স্থ্ানী িুঘটনা
ে
এবং
জরুবর ববভাকগ (এ এন্ড ই) অথ্বা জরুবর পে ার পসন্টাকর চক
োও া, পেভাকব আপবন সাধারণি েকর থ্াকেন।
যবদ আপনার ক্তজওএসএইচ-এ উপবস্থ্ি হও ার কথা থালক
এিং আপবন অথিা আপনার সন্তালনর মালে পোবভড-১৯ এর
উপসগগুলো
ত
থালক তাহলে হাসপাতালে যাওয়ার আলগ
অনুগ্রহ কলর িাকির ববকশষ টটকমর বনেট ে । .
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প্রশ্ন: ককোভভড-19 ভক ভিশুরির আক্রমণ করর?
উত্তরঃ এই পযন্ত
ত (22 জু াই 2020) প্রাপ্ত প্রমাণ থথলক িুো যায় থয,
যবদও বশশুরা পোবভড-19 দ্বারা আক্রান্ত হয়, তথাবপ খুি অল্পসংখযক
বশশুকিরর মালে গুরুতর উপসগগুলো
ত
(থরাগেক্ষণ) থদখা বিকি
পাকর – এমনবক যবদও তালদর আলগ থথলকই স্বাস্থ্যগত জটিেতা
থালক।
ক্তজওএইচএস-এ আমরা আমাকির পরাগীকির সুরবক্ষি রাখকি
অবিবরি সিেেিা অব ম্বন েরবি পেমন আমাকির বেিু পবরকষবা
চা াকনার উপা পবরবিেন েরা এবং পরাগীকির জনয ববকশষ
বিেবনকিেশনা সরবরাহ েরা, োকির মকধয পরাগ প্রবিকরাধ ক্ষমিা বা
িুব ে গরুকপর অংশ বহকসকব ববকবচনা েরা পেকি পাকর।
প্রশ্ন: আমোর ভক মোভিভসরেম ইনফ্ল্যোরমটভর ভসনররোম’, বো
জ্বর এবং কপরটর বযথ্োর ক্ষণগুর ো ভনরয় উভিগ্ন হওয়ো
উভিত?
উত্তরঃ যবদ আপনার সন্তালনর জ্বর, ডায়াবরয়া (ঘন ঘন পাতো
পায়খানা) এিং তেলপলির িযথা থালক, তাহলে NHS 111-থত কে্
করুন অথিা 111.nhs.uk-ব ংকের অনোইন সাবভতসটি িযিহার
করুন। যবদ আপবন আপনার সন্তালনর িযাপালর খুিই দুশ্চিবন্তত হন,
তাহলে অনুগ্রহ কলর 999-এ কে্ করুন অথিা তালক দুঘিনা
ত
এিং
জরুবর বিভালগ (এ এন্ড ই) বনলয় যান, যা স্বাভাবিকভালি আপনারা
কলর থালকন। থযসি বিশুলদর থকয়ার প্রলয়াজন এিং থসখালন
যাওয়ার জলনয যারা বনরাপদ তালদর জলনয এগুলো থখাো রলয়লে।
আপনারা হয়ত প্রচার মাধ্যলম প্রবতলিদন থদলখ থাকলিন থয, জ্বর,
তেলপলি িযথা, ডায়াবরয়া এিং চামড়ার ফুসকুবড়জবনত উপসগ তথা
ত
থরাগেক্ষলণর
বিবিষ্ট্যসলমত
জ্বাোময়
থরাগেক্ষণ
তথা
উপসগসম্পন্ন
ত
ভীষণ অসুস্থ্ বিশুরা হাসপাতালে ভবতত হলে। এই
উপসগ তথা
ত
থরাগেক্ষণগুলোলক বভন্ন একটি দিার সালথ তু েনা করা
হলয়লে থযটি কাওয়াসাবক (Kawasaki) পরাগ নালম পবরবচত। আমরা
এখলনা বনশ্চিতরূলপ জাবন না এই নতু ন জ্বাোময় থরাগেক্ষণ তথা
উপসগগুলোর
ত
সালথ পোবভড-19 এর সরাসবর থকান সম্পকত আলে
বকনা।
এই প্রিাহজনে বসনকরাম পেব মাত্র অল্প সংখযে বশশুকেই
প্রভাববি েরকি িকব ইহা সবতযকার অলথইত গুরুত্বপূণ ত থয আপনার
সন্তালনর িযাপালর যবদ আপনার উলদ্বগ থালক তাহলে আপনার উবচত
জরুবর বভবত্তলত বচবকৎসার আশ্রয় থনয়া। আমরা এই পরাগীকির জনয
সকবাত্তম
ে
পে ার বনকি পাবর িা বনক্তিি েরার জনয আমরা এই
বসনকরাম সংক্রান্ত সবকশষ
ে
উপ বি অনুসরণ েরা অবযাহি রাখব।
প্রশ্নঃ আমোর সন্তোরনর স্বোস্থ্যর্ত িীর্-কময়োভি
গ
জটট তো
ররয়রে, আমোর ভক করো উভিত?
উত্তরঃ জািী সংস্থ্াগুক ার উপকিকশর সাকথ্ সামঞ্জসয পরকখ,
ইকিামকধয নানান স্বাস্থ্যগি সমসযাসম্পন্ন এরূপ বশশু এবং বেকশারিরুণকির জকনয আমাকির বিবনেযা টীম িথ্য প্রিান েরকি।
আপবন ববকশষ ববকশষ বেিু পরাগসম্পন্ন বযক্তিকির জকনয বনকিেবশো
gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides ব ংকে পাকবন।

যবদ আপনালক িো হলয় থালক আপনার সন্তানলক ‘বিশ্চডং’ তথা
সুরক্ষা শুরু করার অথিা িন্ধ করার জলনয িো হলয় থালক, তাহলে
আপবন বনলে আলরা তথয থপলত পালরন।
যবদ আপনার থকান প্রশ্ন অথিা উলদ্বগ থালক, তাহলে আপনার
সন্তালনর থকয়ালরর দাবয়লত্ব জবড়ত ক্তজবওএসএইচ িীলমর কাে থথলক
উপলদি বনন। থযাগালযাগ িজায় রাখার সহজ এিং বনরাপদ উপায়
হলে MyGOSH অন্োইন থপািত াে। আলরা জানলত হলে
gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh থদখুন। অনুগ্রহ কলর
nhs.uk-পি এনএইচএসএর বিেবনকিেবশোটট পিখুন।
প্রশ্নঃ এনএইিএস আমোর আমোর সোরথ্ ক োর্োর োর্ করর
বর রে ক ককোভভড-19 মহোমোভর ি োকো ীন সমরয় আমোর
সন্তোন স্বোস্থ্যর্ত ভিক কথ্রক সবরিরয় ঝুঁু ভকর সম্মুেীন; তোহর
এেন আমোর ভক করো উভিত?
উত্তরঃ থকাবভড-19 এর কারলণ যারা ভঙ্গু র তথা সহলজ ক্ষবতগ্রস্ত
হিার েুুঁ বকর মারাত্মক সম্ভািনাসম্পন্ন অথিা যারা এটি হলত সিলচলয়
েুুঁ বকর সম্মুখীন িলে বচবিত হলয়লেন এরূপ সকে িযশ্চির সালথ
এনএইচএস-এ পোগাকোগ েরকি। এই বদকবনলদতিনাটি একটি বচটি
অথিা িযাকস্ি্আকালর অথিা উভয়ভালি হয়ত আপবন থপলয়লেন।
আপনার উবচত এই উপলদি তথা বদকবনলদতিনাটি সতকততার সালথ
থমলন চো, ‘’বিশ্চডংও’’ হয়ত থযটির অন্তভু ি
ত থাকলত পালর।
আমরা থযলহতু কলরানাভাইরাস সম্পলকত আলরা জানলত সক্ষম হশ্চে,
থসলহতু বনলজলদরলক রক্ষা করার জলনয কালদর উবচত িাড়বত
পদলক্ষপ গ্রহণ করা এিং এই পদলক্ষপগুলো বক বক হওয়া উবচত
এসংক্রান্ত বদকবনলদতিনাও পবরিবততত হলে। সরোর িলেলে থয ১ো
অগাস্ট ২০২০ তাবরখ হলত বিশ্চডং কমসূত বচটিলক সামবয়কভালি
স্থ্বগত রাখা হলি। এই পবরকল্পনাগুলো হয়ত পবরিততন হলত পালর
এিং আমালদর পরামি ত এই থয আপবন রয়াে কলেজ অি্
বপবডয়যাটিকস্ এন্ড চাইড থহেথ্ (আর্বসবপবসএইচ্) ওলয়ি্সাইি
হলত সিলিষ
ত
তথয থজলন বনন।
আমরা িুশ্চে থয এই উপলদি মানবসক চালপর কারণ হলত পালর, আর
তাই থসসি পবরিারগুলোর জলনয আমরা বিলিষজ্ঞ বকেু
বদকবনলদতিনা সবন্নলিবিত কলরবে যালদরলক ‘বিশ্চডং’ তথা সুরক্ষা
করার জলনয উপলদি থদয়া হলয়লে, ‘বিশ্চডং’ িন্ধ করার জলনয
উপলদি থদয়া হলয়লে, অথিা যারা বনশ্চিত নন থয তালদর সন্তানলক
‘বিশ্চডং’ করা উবচত বকনা। gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerablechildren এ বগক ও আপবন অনোইলন
্
এ তথযগুলো থপলত সক্ষম
হলিন।
আমরা এই ভাইরাস সম্পলকত আলরা জানলত পারবে, আর তাই থকান্
থকান্থরাগী থশ্রণী ‘বিশ্চডং’ করা প্রলয়াজন থস তাবেকায় এিং ‘বিশ্চডং’
তথা সুরক্ষা করা িেলত বক িুোয় তালত পবরিততন ঘিলত পালর।
আমালদর বিবনকযাে িীম বিলডড্ তথা সুরবক্ষত এরূপ থরাগীলদর
তাবেকাটি বরবভউ তথা পযালোচনা
ত
করলে এিং তারা আপনার সালথ
থযাগালযাগ করলি যবদ তালদর কালে আপনার সন্তালনর জলনয আর
থকালনা বদকবনলদতিনা থালক।
আমরা িুশ্চে থয, থকান থকান পবরিালরর জলনয তালদর বিশুলদরলক
‘বিশ্চডং’ (প্রবতরক্ষা িযিস্থ্া/রক্ষাকিচ) করার বিষয়টি কটিন হলত
পালর – আপনালদরলক সাহাযয করার জলনয আমরা রলয়বে।
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থপলর উিা এিং বিলডড্তথা সুরবক্ষত থাকার িযাপালর সাহাযয করার
জলনয পবরিারগুলোর জলনয কলয়কটি সহায়ক সাবভতস
ক্তজওএসএইচ-এ রলয়লে। আপনার সন্তালনর বিবনকযাে িীলমর সালথ
কথা িোর পািাপাবি, থগাপনীয় সাহাযয এিং উপলদলির জলনয
অনুগ্রহ কলর বপএএ এস (PALS) িীলমর সালথ 0207 829 7862 নম্বলর
থযাগালযাগ করুন অথিা pals@gosh.nhs.uk ব ংকে োন।
যবদও এখলনা সরকার থোকজনলক উপলদি বদলে বিশ্চডং করার
জলনয, তদুপবর সরকালরর নযািনাে বিশ্চডং থপ্রাগ্রাম (জাতীয়
রক্ষাকিচ কমসূত বচ) কালেও আপবন সাহালযযর অনুলরাধ্ করলত
পালরন, থযটি িযশ্চি আর পবরিারগুলো যথাসম্ভি ঘলর থাকার
িযাপালর সাহাযয করার জলনয থমৌবেক প্রলয়াজনীয় সামগ্রী যুবগলয়
থালক,
থযমনঃ
খাদয
এিং
থকয়ার
(বচবকৎসা/থসিাযত্ন)।www.gov.uk/coronavirus-extremelyvulnerable-থত নাম থরশ্চজস্টার করুন।
প্রশ্নঃ এনএইিএস ‘ভিজডং তথ্ো সুরক্ষো করোর’ জরনয আমোর
সন্তোনরক উপরিি কিয়ভন, ভকন্তু আভম মরন কভর তোর পোওয়ো
উভিত ভের ো। তোহর এেন আমোর ভক করো উভিত?
উত্তরঃ রয়াে কলেজ অি্ বপবডয়যাটিকস্ এন্ড চাইড থহেথ্
(আর্বসবপবসএইচ্) ওলয়ি্সাইলি ‘বিশ্চডং’ তথা সুরক্ষা সম্পবকতত থয
তাবেকাটি রলয়লে থসটি থদখলে হয়লতা উপকার হলত পালর। যবদ
আপবন এরপরও অবনশ্চিত থালকন তাহলে অনুগ্রহ কলর আপনার
সন্তালনর বিবনকযাে িীলমর সালথ থযাগালযাগ করুন। এই ভাইরাসটি
থোকজলনর বিবভন্ন গরুপলক বকভালি প্রভাবিত কলর থস সম্পলকত
আমরা আলরা জানলত পারবে, আর তাই এই বদক্বনলদতিনাটিলত
পবরিততন ঘটিলয় হােনাগাদ করা হলত পালর।
থরাগীরা োড়াও, থযসি িযশ্চিলদরলক উপলদি থদয়া হলয়লে ‘বিশ্চডং’
তথা সুরক্ষা িযিস্থ্া অিেম্বন করার জলনয তালদর কথা জানালনার
জলনয বিবনশানকির সাকথ্ও এনএ
 ইচএস পোগাকোগ েরকি। এটট
এেথ্া ব ার জকনয পে ক্তজওএসএইচ-এর বিবনশানগণ সহ তারা
িাকির পরাগীকির িাব োগুক া পোকে াচনা করলত পালরন এবং েবি
িারা মকন েকরন পে পোন পরাগীকে বিশ্চডং তাবেকায় তথা রক্ষাকিচ
তাবেকায় অন্তভু ি
ত করা উবচত তাহলে তারা তা করলিন।
gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides ব ংকে বগক
আপনার
সন্তালনর বিবনকযাে িীলমর কাে থথলক আমালদর বিলিষজ্ঞ
বদকবনলদতবিকা তথযািেীপত্র রলয়লে থসটি হলত আপবন উপলদি
থপলত পালরন এবং gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
হলত ‘বিশ্চডং’ তথা সুরক্ষা সম্পকেে আপবন উপলদি থপলত পালরন।
যবদ আপনার সন্তানলক ‘বিশ্চডং’ তথা সুরক্ষা করার িযাপালর
আপনার থকান প্রশ্ন অথিা উলদ্বগ থালক, তাহলে অনুগ্রহ কলর
আপনার বিবনকযাে িীলমর সালথ থযাগালযাগ করুন।

প্রশ্নঃ ভক ভক সোবধোনতো অব ম্বন করো আমোরির উভিত?
উত্তরঃ জািী বদক্বনলদতিনা পবরববিেি হপে, যালত ইংেযালন্ডর
থোকজন তালদর ঘলরর িাইলর আলরা থিবি সময় কািালত পালর, বকেু
বকেু বিশু স্কুলে বফলর যাওয়া সহ। বকন্তু ইউলকর সিাই এখলনা দূরত্ব
িজায় রাখলত হকব েখন িারা ঘকরর বাইকর পোথ্াও োকবন, এবং
তালদর উবচত থিবি থোলকর সমাগম এবড়লয় চো। আপবন gov.uk থত থযলয় আলরা তথয থপলত পালরন।
স্বাস্থ্যবিবধ্ থমলন চলে ভালোমতন হাত থধ্ৌতকরণ, এিং আপনার
থচাখ, নাখ এিং মুখ স্পি ত করা এবড়লয় চো সহ, সংক্রমণ এড়ালনার
জলনয সকলের উবচত িযাপকভালি প্রকাবিত সতকততা অিেম্বন
করা। থযলক্ষলত্র থোকজলনর কাে থথলক বনরাপদ দূরলত্ব থাকা কটিন
হলয় থদখা থদয়, পাবব ে ট্রান্সকপাটে এবং হাসপািা সহ, থসলক্ষলত্র
মুখমণ্ডে আিৃত করার শ্চজবনস পবরধ্ান করার জলনযও জনগণলক
উপলদি থদয়া হলে। যবদ আপবন এিং আপনার সন্তান একটি
মুখমণ্ডে আিৃত করার শ্চজবনস (মুখমণ্ডে আোদন) পবরধ্ান করার
বসদ্ধান্ত থনন, তাহলে অনুগ্রহ কলর বনশ্চিত করুন থয আপনারা
এগুলো সটিকভালি পবরধ্ান করলত সক্ষম। এটি বকভালি পরলত হয়
তা থদখার জলনয এিং বনলজলক আর অনযানযলদরলক বকভালি
বনরাপদ রাখলত হলি তা জানলত হলে gosh.nhs.uk/staysafe ব ংকে
বগক আমালদর পবরিার-িান্ধি কািু ত ন চেবচত্র ওলটা বদ অলটাপাস্টি
(Otto the Octopus) থদখুন।
অনুগ্রহ কলর েক্ষয করুন থয, আপবন ইউলক-র থকাথায় িাস কলরন
এর উপর বভবত্ত কলর, ভ্রমণ, কাজ এিং ঘলরর িাইলর সময় কািালনার
থক্ষলত্র তারতময ঘিলত পালর। nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/ ব ংে থথলক আলরা বদক্বনলদতিনা থজলন বনলত পালরন।
যবদ আপনার সন্তান থকাবভড-19 এর কারলণ স্বাস্থ্যগত বদক থথলক
সিলচলয় েুুঁ বকর সম্মুখীন িলে বচবিত হলয় থালক, তাহলে
gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
ব ংকে
বগক
ক্তজওএসএইচ পথ্কে প্রদত্ত ‘বিশ্চডং’ তথা রক্ষাকিচ সম্পবকতত
বিলিষজ্ঞ উপলদি পড়লত পালরন। ‘বিশ্চডং’ িেলত আপনার এিং
আপনার পবরিালরর জলনয বক িুোলত পালর থস সম্পলকত ইহা
িাস্তিসম্মত উপলদি প্রদান কলর।
যবদ আপবন এমন একজন প্রাপ্তিয়স্ক িযশ্চি হলয় থালকন বযবন
থকাবভড-19 এর কারলণ স্বাস্থ্যগত বদক থথলক সিলচলয় েুুঁ বকর
সম্মুখীন িলে বচবিত হলয়লেন, তাহলে আপনার উবচত এনএইচএস
ওক বসাইকট প্রিত্ত ‘বিশ্চডং’ তথা রক্ষাকিচ সম্পবকতত
বদকবনলদতিনাগুলো অনুসরণ করা: shielding guidance on the NHS
website.
যবদ আপনার সন্তান অথিা আপনার পবরিালরর থকান সদলসযর
মালে থকাবভড-19 এর উপসগগুলো
ত
থদখা থদয় তাহলে অনুগ্রহ কলর
আপনার ডািার অথিা ফামাবসলস্টর
ত
কালে যালিন না–ঘলর থাকুন
এিং জরুবর ডািারী উপলদলির জলনয 111.nhs.uk-থত NHS 111
অন্োইন সাবভতস িযিহার করুন এিং ক্তজওএসএইচ-এর আপনার
বিবনকযাে িীমলক তা জানান।
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প্রশ্নঃ ভি আমোর সন্তোন ককোভভড-১৯ িোরো আক্রোন্ত হয় তোহর
কস ভক তোর ঔষধ েোওয়ো বন্ধ করর ভিরব?
উত্তরঃ না, থযসি ঔষধ্ খাওয়ার জলনয বচবকৎসক বেলখ বদলয়লেন
থসগুলো থস থমাতালিক খাওয়ার বিষয়টি খুিই গুরুত্বপূণ তএিং ঔষধ্
না থখলে আপনার সন্তালনর অিস্থ্া আলরা খারালপর বদলক থযলত
পালর। আপনার সন্তালনর ঔষলধ্র িযাপালর থকান বসদ্ধান্ত থনওয়ার
আলগ অনুগ্রহ কলর আপনার বিলিষজ্ঞ িীলমর সালথ সোপরামি ত
করুন।
প্রশ্নঃ ভি আমোর সন্তোন এমন ককোন কোররণ অসুস্থ্ হরয় পরে
ো ককোভভড-১৯ এর সোরথ্ সম্পভকগত নয় তোহর আভম ভক
কররবো?
উত্তরঃ েবি আপনার সন্তাকনর অন্তবনবহি
ে
অবস্থ্ার পবরবিেন হ
িকব ি া েকর আপনার সন্তাকনর পে াকরর সাকথ্ জবড়ি
ক্তজওএসএইচ-এর টটকমর সাকথ্ পোগাকোগ েরুন পেমন আপবন
সাধারণি েকরন।
এটি করার সহজ এিং বনরাপদ উপায় হলে gosh.nhs.uk/yourhospital-visit/mygosh ব ংকে বগক MyGOSH অন্োইন থপািত ালের
মাধ্যলম করা। আপনালদর অনুসন্ধান/প্রশ্নগুলোর প্রবত সাড়া থদয়ার
জলনয আমরা যথাসাধ্য থচষ্ট্া করবে, বকন্তু থকান থকান থক্ষলত্র তা
স্বাভাবিক সমলয়র থচলয় বকেুিা থিবি সময় বনলত পালর।
ডািারী উপলদলির জলনয আপবন NHS 111 নম্বলর থফান করলত
পালরন অথিা 111.nhs.uk বভশ্চজি করলত পালরন, সারাবদন 24 ঘন্টার
মলধ্য থযলকান সময়। তলি, যবদ আপবন দুশ্চিবন্তত হন থয আপনার
সন্তান অথিা যবদ মলন কলরন থয তার জীিন েুুঁ বকর সম্মুখীন, তাহলে
আপনার উবচত সিসময় 999-এ কে্ করা অথিা আপনার স্থ্ানীয়
দুঘিনা
ত
এিং জরুবর বিভালগ (এএন্ডই) অথিা জরুবর থকয়ার থসন্টালর
চলে যাওয়া, থযভালি আপবন সাধ্ারণতঃ কলর থালকন।

বদ রয়াে কলেজ অি্ বপডীয়যাটিকস্ এন্ড চাইড থহে্থ্
(আরবসবপবসএইচ্) তালদর জলনয a helpful poster for parents
and carers (মাতাবপতা থকয়ারারলদর জলনয একটি উপকারী
থপাস্টার) বতবর কলরলে যারা হয়লতা দুশ্চিবন্তত হলত পালরন অথিা
অবনশ্চিত থালকন থয থকাবভড-19 মহামাবর কােীন সমলয় যবদ
তালদর সন্তান অসুস্থ্ হয় অথিা জখমগ্রস্ত হয় তাহলে তালদর বক
করা উবচত।
সরকার থয উপলদি বদলয়লে তা অনুসরণ করা গুরুত্বপূণ, ত তলি
মলন রাখলিন থয যবদ আপনার পবরিালরর থসিা-যত্ন/বচবকৎসা
প্রলয়াজন হয় তাহলে NHS 111, শ্চজবপগণ এিং হাসপাতােগুলো
অিযাহতভালি থসগুলো প্রদান কলর যালে।
অনুগ্রহ কলর েক্ষয করুন থয আরবসবপবসএইচ্ এর থপাস্টারটি
সকে বিশুলদর জলনয সাধ্ারণ উপলদি প্রদান কলর। এটি
আপনার সন্তালনর স্বাস্থ্যগত বিলিষ দিা অথিা তার িযশ্চিগত
স্বাস্থ্য এিং থকয়ার (থসিা-যত্ন/বচবকৎসা) প্লান তথা পবরকল্পনাটি
বহসালি ধ্লর না। যবদ আপনার থকান প্রশ্ন থালক, তাহলে আপনার
সন্তালনর থকয়ালরর সালথ ক্তজওএসএইচ-এর থয িীমটি জবড়ত
অনুগ্রহ কলর তালদর সালথ থযাগালযাগ করুন।

প্রশ্নঃ আমোর সন্তোরনর আসন্ন এরপোরয়ন্টরমন্ট অথ্বো ভভতগ
বোভত হরয় োরব কী?

উত্তরঃ আমরা বশশুকির এবং িরুনকির োকির পে ার সবকচক
পববশ প্রক াজন িাকির পে াকরর বযবস্থ্া েরকি পাবর িা বনক্তিি
েরার জনয আমরা বেিু পদ্ধবি, বনক াগ এবং ভবিে স্থ্বগি সহ
আমাকির বেিু পবরকষবা চা নার উপা পবরবিেন েকরবি।
আমালদর বিবনকযাে িীম প্রবতটি থরাগীর বিষয় সতকততার সালথ
যাচাই কলর থদখলে এ থদখার জলনয থয থকান্ থকান্ থরাগীলদর
হাসপাতালে আসািা একান্তই প্রলয়াজন, থকান্ থকান্ বিবনক
আর েনসা কটশন বভন্ন উপালয় করা সম্ভি থযমন বভবডও অথিা
থফান কে্, এিং থকান্ থকান্ অপালরিন, এলপালয়ন্টলমন্ট এিং
ভবততগুলোর জলনয নতু ন তাবরখ বনধ্ারণ
ত করা থযলত পালর।
আমরা আপনার বধ্লর্যযর প্রিংসা করবে, থকননা আমরা
বনশ্চিত কবর থয এটি থযলনা বনরাপলদ ঘলি।
যবদ আপনার সন্তালনর অপালরিন, এলপালয়ন্টলমন্ট এিং ভবতত
স্থ্বগত করার প্রলয়াজন আমালদর হয় তাহলে আমরা আপনার
সালথ সরাসবর থযাগালযাগ করলিা আমালদর পলক্ষ যথািীঘ্র সম্ভি।
আমরা আিাকবর আপবন িুলেন থয এলত হয়লতা স্বাভাবিক
সমলয়র থচলয় বকেুিা থিবি সময় োগলত পালর এিং এই মুহলূ তত
নতু ন এলপালয়ন্টলমন্ট অথিা ভবতত সংক্রান্ত বিিদ থকান তথয
আপনালক বদলত হয়ত আমরা সক্ষম হলিা না।
প্রশ্নঃ আমোর সন্তোরনর আসন্ন এরপোরয়ন্টরমন্ট অথ্বো ভভতগ
বোভত হরয় ভর্রয়ভের ো। আভম িুজিভন্তত ক ভব ম্ব ভক তোর
স্বোরস্থ্যর উপর প্রভোব কে রব?

উত্তরঃ আমরা জাবন থয বচবকৎসার িযাপালর বিেম্ব বিরাি
দুশ্চিন্তার কারণ হলত পালর, বিলিষ কলর থসসময় আমরা যখন
আপনালক অযাপক ন্টকমন্ট অথ্বা ভবিের জনয একটি নতু ন
তাবরখ বদলত পারব না।
আপনার সন্তালনর স্বাস্থ্য আমালদর কালে এক নম্বর অগ্রগণয
বিষয়। আমালদর বিবনকযাে িীম প্রবতটি থরাগীর পবরবস্থ্বত
আোদাভালি যাচাই করলে, এিং এবং োকির আমাকির পে ার
সবাবধে
ে
প্রক াজন (বিবনেযা অগ্রাবধোকরর ক্রম বহসাকব)
িাকির জনয পদ্ধবি, বচবেৎসা এবং অযাপক ন্টকমন্টটটকে
অগ্রাবধোর পিও া।
আমরা বুেকি পপকরবি পে আমরা আপনার বশশুটটকে
হাসপািাক
না আনকি পারার সম োক
ভাচুে া
অযাপক ন্টকমন্টগুক া পরামশ গ্রহকণর
ে
এেটট িুিোন্ত উপা ।
আমরা জাবন বিেম্ব কলতািুকু উলদ্বগজনক হলত পালর এিং
এগুলো নূনযতম পযালয়
ত রাখার জলনয আমরা আমালদর যথাসাধ্য
থচষ্ট্া করবে,

তলি আমরা এ বনশ্চিত কবর থয আমরা থযলনা বনরাপলদ এিং
সরকার প্রদত্ত উপলদি থমাতালিক থকয়ার প্রদান কবর।
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যবদ আপনার থকান প্রশ্ন থালক অথিা ক্তজওএসএইচ-এ আপনার
বভশ্চজলির িযাপালর দুশ্চিবন্তত হন, তাহলে আপনার বিবনকযাে
িীলমর সালথ MyGOSH অন্োইন থপািত াে gosh.nhs.uk/yourhospital-visit/mygosh মাধ্যলম থযাগালযাগ করুন।
প্রশ্নঃ আমোর সন্তোরনর একটট ভনধোভরত
গ
এরপোরয়ন্টরমন্ট অথ্বো
ভভতগ আসন্ন। আর্মরনর আরর্ আমোরির ভক ভক জোনো
প্ররয়োজন?
উত্তরঃ আপনার সন্তালনর থয থকয়ার প্রলয়াজন তা থযলনা আমরা
ক্তজওএসএইচ-এ বনরাপলদ প্রদান করলত পাবর তা বনশ্চিত করার
জলনয, আমালদর ডািার এিং সংক্রমণ বনয়ন্ত্রণ বিলিষজ্ঞগণ
ঘবনষ্ট্ভালি একলত্র কাজ কলর যালেন এিং মলনালযাগ সহকালর
জািীয় বদকবনলদতিনা শুনলেন।
যবদ আপনার ক্তজওএসএইচ-এ উপবস্থ্ত হওয়ার কথা থালক এিং
আপবন অথিা আপনার সন্তান থকাবভড-19 এর উপসগ (থরাগেক্ষণ)
ত
হলত ভু লগ থালকন অথিা যবদ আপবন মলন কলরন থয থকাবভড-19
দ্বারা আক্রান্ত থকান িযশ্চির ঘবনষ্ঠ সংস্পলি তআপনারা হয়ত বেলেন,
তাহলে হাসপাতালে যাওয়ার আলগ অনুগ্রহ কলর আপনার সন্তালনর
ববকশষ িীলমর কালে থফান করুন। অনুগ্রহ কলর আপনার শ্চজবপ
অথিা ফামাবসলস্টর
ত
কালে যালিন না - ঘলরর বভতলর থাকুন এিং
জরুবর ডািারী উপলদলির জলনয 111.nhs.uk থত থযলয় NHS 111
অন্োইন সাবভতসটি িযিহার করুন।
যবদ আপবন ক্তজওএসএইচ-এ আলসন, তাহলে বকেু বদকবনলদতিনা
এিং আচরণ রলয়লে থযগুলো অনুসরণ করার জলনয আমরা
পবরিারগুলোলক িেবে – আপনার বভশ্চজলির আলগ অথিা আপবন
যখন হাসপাতালে উপবস্থ্ত থাকলিন উভয় সমলয়। হাসপাতালের থরাগী, পবরিার, আমালদর স্টাফ - সিাইলক যথাসম্ভি বনরাপদ রাখার
আমরা থযসি পদলক্ষপ বনলয়বে এগুলো হলে থসগুলোর একটি
গুরুত্বপূণ অংি।
ত

আপনার বভশ্চজলির আলগ আপনালক আমরা পরামি ত বদশ্চে থয
আপবন থযলনা gosh.nhs.uk/staysafe ব ংকে বগক আমালদর
পবরিার-িান্ধি কািুতন চেবচত্রটি থদলখন যালত আপবন ওলটা বদ
অলটাপালসর সালথ থদখা করলত পালরন এিং সংক্রমণ বিস্তার
হ্রালসর িযাপালর আপবন থয চারটি উপালয় আমালদরলক সাহাযয
করলত পালরন থসগুলো সম্পলকত জানলত পালরন। এর অন্তভুি
ত
রলয়লে আপবন যতক্ষণ ক্তজওএসএইচ-এ অিস্থ্ান করলিন
ততক্ষণ মুলখাি পলর থাকলিন, যবদনা আপবন আপনার সন্তালনর
বিোনার পালি থালকন, অথিা খান অথিা বকেু পান রত কলরন।
আপনার সন্তান যখন হাসপাতালে চোলফরা করলি তখন
তালকও হয়ত একটি মাস্ক তথা মুলখাি পরার জলনয িো হলত
পালর। এ বসদ্ধান্তটি হলে সিলিষ
ত
জাতীয় বদকবনলদতিনা
অনুসালর।
আমরা আপনালক আর আপনার সন্তানলক মাস্ক প্রদান করলিা,
বকন্তু আপনার সন্তান যবদ থসটি পরলত না পালর, থযমনঃ যবদ
িয়লস থস খুিই থোি হয়, তাহলে সমসযা থনই। আপবন যখন
একটি মাস্ক পরলিন তখন বনশ্চিত করলিন থয আপনার নাক,
মুখ এিং বচিুক থযলনা আিৃত থালক। এটি যখন োগালনা অিস্থ্ায়
থাকলি তখন এটিলক স্পি ত না করার থচষ্ট্া করুন। েূপগুলো

(বফতা) িযিহার কলর এটি খুেুন এিং এটি থফলে থদওয়ার পর
আপনার হাতগুলো থধ্ৌত করুন।
থকাবভড-19 মহামারী চোকােীন সতকততামূেক িযিস্থ্া বহসালি
হাসপাতালে বভশ্চজিলরর সংখযা আমরা সীবমত করবে। আমরা
িুশ্চে থয এটি পবরিারগুলোর জলনয কটিন হলি, তথাবপ
ক্তজওএসএইচ-এ সংক্রমলণর েু ুঁ বক হ্রাসকরলণ, আপনালক,
আপনার সন্তানলক এিং অনযানয সিাইলক বনরাপদ রাখার থক্ষলত্র
এটি আমালদরলক অলনক সাহাযয করলে।
• েবি আপনার সন্তাকনর এেটট ববহববভাকগর
ে
অযাপক ন্টকমন্ট থ্াকে িকব মাত্র একজন থকয়ারারলক
হাসপাতালে প্রলিলির অনুমবত থদয়া হলি। িুভাে গযক্রকম
আপন ভাই-থিাপনরা হাসপাতাে বভশ্চজি করলত
পারলিন না।
• েবি আপনার বশশু সারারাি বা িার পববশ সম
ক্তজওএসএইচ-এ থ্াকে, িকব প্রবি পবরবাকরর িুইজন
পে ারারকেই হাসপািাক প্রকবকশর অনুমবি পিও া
হকব এবং এগুক া প্রবিবিন িুজন এেই পে ারার হও া
উবচি। পেব মাত্র এেজন পে ারার সারারাি থ্ােকি
পারকবন। িুভাে গযক্রকম ভাই-থিাপনরা হাসপািাক পেকি
পারকব না।
আমাকির োফরা প্রবিক্ষা ক র এ াোগুক া এবং ও াকডে সিেে
িৃটি রাখকব এবং েবি সবাইকে বনরাপকি রাখকি জটট িা পিখা
পি িকব আপনাকে বাইকর অকপক্ষা েরার েথ্া ব কি পাকর।
আপবন েবি মকন েকরন অবিবরি পে ারারকির সাকথ্ সঙ্গ
পিও া আপনার সন্তাকনর জনয সংেটপূণ ে হকব িকব আপনার
সন্তাকনর চাবহিাগুক ার বযাপাকর সরাসবর আক াচনা েরকি ি া
েকর আপনার বিবনেযা টটকমর সাকথ্ পোগাকোগ েরুন।
েবি আপনার বশশুটটকে এে সপ্তাকহর পববশ সম ক্তজওএসএইচএ অবস্থ্ান েরকি হ িকব আপবন বেিুটা ববশ্রাম বনকি পারকিন
িা বনক্তিি েরকি আপবন সাি বিকনর পকর আপনার সাকথ্ অনয
পোন পে ারারকে মকনানীি েরকি পাকরন। এটা েীভাকব োজ
েরকব এবং মকনানীি পে ারারকে েী জানকি হকব িা অবগি
েরকি আপনার বিবনেযা টটকমর সাকথ্ েথ্া ব ন
ু ।
যবদ পবরকবল্পত ভবততর জলনয আপনার সন্তান ক্তজওএসএইচ-এ
এলস থালকন িকব আপনার হাসপািাক পপ ৌঁিাকনার পূলি ত
আপনার যা বকেু জানা প্রলয়াজন এর সিবকেুই আপবন
gosh.nhs.uk/admissions-during-covid-19 ব ংকে পালিন।
যবদ
ববহববভাকগর
ে
এলপালয়ন্টলমলন্টর
জলনয
আপনালক
ক্তজওএসএইচ-এ আসলত হয়, তাহলে আপনার সন্তালনর
এলপালয়ন্টলমলন্টর সমলয়র দি বমবনলির থিবি আলগ আগমন করা
আপনার অিিযই উবচত নয়। এটি আমালদরলক এ বনশ্চিত করলত
সাহাযয করলি থয প্রবিক্ষা ক র এ াো থযলনা অবতবরি থোলকর
বভড় থেলগ না যায়। আপনার ববহববভাকগর
ে
অযাপক ন্টকমকন্টর আকগ
আপনাকে আকরা ো জানা িরোর িা ি া েকর আমাকির
gosh.nhs.uk/covid-19-outpatients ব ংকে ববকশষ বনকিেবশো পড়ুন।
যবদ ক্তজওএসএইচ-এ আপনার আসন্ন টট্রকপর িযাপালর আপনার
থকালনা প্রশ্ন অথিা দুশ্চিন্তা থালক িকব অনুগ্রহ কলর বপএএ এস
িীলমর সালথ 020 7829 7862 নম্বলর অথিা pals@gosh.nhs.uk-পি
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থযাগালযাগ করুন অথিা আপনার বিবনকযাে িীলমর সালথ MyGOSH
অন্োইন থপািত াে gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygoshমাধ্যলম
থযাগালযাগ করুন।
প্রশ্নঃ আমরো
কররত পোভর?

েন উপভস্থ্ত হরবো তেন আমরো ভক আিো

উত্তরঃ আপবন যখন ক্তজওএসএইচ-এ বভশ্চজি করলিন, তখন আপবন
হয়লতা েক্ষয কলর থাকলিন থয বকেু বকেু শ্চজবনস আলগর থচলয় বভন্ন
োগলে অথিা অনযভালি পবরচাবেত হলে। ক্তজওএসএইচ-এ
সিাইলক যথাসম্ভি বনরাপদ রাখার জলনয এই পদলক্ষপগুলো
কাযকর
ত রাখা হলয়লে। সিলিষ
ত
বদকবনলদতিনার প্রবত আমালদর সাড়ার
কারলণ বকেু ইেু শ্চজবনস পবরিবততত হওয়া হয়লতা অিযাহত থাকলি,
তলি আপনার সন্তালনর এপলয়ান্টলমন্ট, ভবতত অথিা অপালরিলনর
থক্ষলত্র যবদ বড় ধরকণর পোন পবরিততন ঘলি তাহলে আমরা
সিসময় আপনার সালথ থযাগালযাগ করি।
আপবন যখন আমালদর প্রধ্ান প্রলিিদ্বারগুলোর থকানটিলত
আসলিন তখন মাত্র একজন প্রাপ্তিয়স্ক িযশ্চিলক হাসপাতালে
ঢু কলত থদয়া হলি এিং আপন থকান ভাই-থিান বভশ্চজি করলত পারলি
না। থযলক্ষলত্র সম্ভি হলি, আমালদর ক্তজওএসএইচ-এর গাইড (পথ
বনলদতিক) অতঃপর আপনালক উি ওয়ালডত বনলয় যালিন বা
আপনালক পথ িাতলে বদলিন। যবদ আপনার সালথ পবরিালরর
অনযানয সদসযরা ক্তজওএসএইচ-এ একান্ত আসলতই হয়, িকব
িাকিরে িাইলর অলপক্ষা করলত হলি। আমরা িবে থয তারা থযলনা
তারা থযলনা সামাশ্চজক দূরত্ব থমলনও চোসংক্রান্ত বদকবনলদতবিকাগুলো থমলন চলেন এিং উি এোকার অনযানযরা
থোকজন হলত িুই বমিার দূলর থালকন।
আপবন ক্তজওএসএইচ-এ থ্াোো ীন আপনাকে সবিা
ে পবরধাকনর
জনয মুকখর মুকখাশ সরবরাহ েরব, েবি না আপবন আপনার
সন্তাকনর পশা ার পাকশ থ্াকেন, খাও া অথ্বা পান েরার সম
থ্াকেন। আপনার বশশুকে েখন হাসপািাক র আকশপাকশ ঘুকর
পবড়াকব িখন িাকিরকে মাস্ক পবরধান েরকি ব া হকি পাকর। এটট
সবকশষ
ে
জািী বিেবনকিেশনার সাকথ্ সঙ্গবিপূণ।ে আমরা আপনাকে
এবং আপনার সন্তাকনর জনয মাস্ক সরবরাহ েরব, িকব আপনার
বশশু েবি এেটট পরকি সক্ষম না হ , উিাহরণস্বরূপ িারা েবি খুব
েম ব সী হ িকব িাহক পোন সমসযা পনই। আপবন যখন একটি
মাস্ক পরলিন তখন বনশ্চিত করলিন থয আপনার নাক, মুখ এিং
বচিুক থযলনা আিৃত থালক।। এটট পবরধান েরা অবস্থ্া এটট স্পশ না
ে
েরার পচিা েরুন। প
ু গুক া বযবহার েকর এটট বন্ধ েরুন এবং ইহা
পফক পিও ার পকর আপনার হািটট পবরষ্কার েরুন।
আমরা আপনালক এিং আপনার সন্তানলক হয়ত পরীক্ষা কলর
থদখলিা থস থকাবভড-19 এ আক্রান্ত বকনা, এমনবক যবদ তার উপসগ ত
তথা থরাগেক্ষণ নাও থালক। এই পটেটটকি যা জবড়ত তা হলে একটি
ক্ষুদ্র নে অথিা তু োর িু করা (কিন্ িাড্) িযিহার কলর আপনার
নাক এিং/অথিা গোর বভতর হলত সামানয থেষ্মা (বমউকাস্) সংগ্রহ
করা। এলত হয়ত বকেুিা অস্বােন্দ্য থিাধ্ হলত পালর এিং আপনার
মালে কাবি অথিা হাুঁবচ ঘিালত পালর। ক্তজওএসএইচ-এ আপনালক,
আপনার সন্তানলক এিং িাদিাবক সিাইলক যথাসম্ভি বনরাপদ রাখার
িযাপার বিষয়টি বনশ্চিত করলত আমালদরলক সাহাযয করলি।
পরীক্ষাটিলত আসলেই বক বক জবড়ত তা আপবন gosh.nhs.uk/covid19-testing সাইলি বিিদ জানলত সক্ষম হলিন।

আপবন যখন হাসপাতালে চোলফরা করলিন তখন হয়ত অনযানয
পবরিততনসমূহ েক্ষয কলর থাকলিন, উদাহরণস্বরূপ ওয়ান-ওলয়
বসলস্টম (এক-বদক অবভমুলখ চোর িযিস্থ্া) এিং অলপক্ষা করার
এোকায় (ওলয়টিং এবরয়া) নতু ন বিনযাস (থেআউি)। সাবভতসগুলো
বনরাপলদ পুনরায় খুোর িযাপালর এই পবরিততনগুলো আমালদরলক
সাহাযয করলে এিং এই নতু ন বদকবনলদতিনাগুলো সকলে অনুসরণ
করার বিষয়টি বনশ্চিত করার থক্ষলত্র আপনার সহলযাবগতালক আমরা
সাধ্ুিাদ জানাই।
অনুগ্রহ কলর gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides-থত আমালদর
বিলিষজ্ঞ প্রায়িঃই শ্চজজ্ঞাবসত প্রশ্নািেী অংিটিও থদখুন। আপনার
সন্তান এিং ক্তজওএসএইচ-এ যখন আপনারা বভশ্চজি করলিন তখন
বক প্রতযািা করা উবচত এসি তথযািেী হয়লতা এগুলোলত অন্তভু ি
ত
থাকলত পালর।

প্রশ্নঃ হোসপোতোর র ভভজজটররির রক্ষো করোর জনয
আপনোরো ভক কররেন?
উত্তরঃ আমরা িুশ্চে থয, থকাবভড-19 মহামারীর সময় ক্তজওএসএইচ-এ
বভশ্চজি করার িযাপালর হয়লতা দুশ্চিবন্তত হলত পালরন। আমরা চাই
থয আপনারা জানুন থয, আপনালদর বনরাপত্তা এিং আমালদর সকে
থরাগী, পবরিার এিং স্টাফলদর বনরাপত্তা হলে আমালদর এক নম্বর
অগ্রাবধ্কার।
আপবন হয়ত েক্ষয কলর থাকলিন থয দাোলন হাসপাতালের
স্টাফলদর সংখযা অলপক্ষাকৃত কম। দাোলন থোকজলনর সংখযা
কবমলয়, বকভালি আমালদর থরাগীলদর প্রবত বনরাপলদ থকয়ার প্রদান
করলত পাবর থস বিষয়টি আমরা অতযন্ত সতকততার সালথ বিলিচনা
কলর থদখবে। আমালদর বিবনকযাে িীমগুলো প্রবতটি থরাগীর বিষয়
সতকততার সালথ যাচাই কলর থদখলে এ থদখার জলনয থয থকান্থকান্
থরাগীলদর হাসপাতালে আসলত পারলিন, থকান্ থকান্
এলপালয়ন্টলমন্টগুলো অনযানয উপালয় থদয়া সম্ভি এিং থকান্গুলো
বনরাপলদ বিেবম্বত করা থযলত পালর। আমরা থযভালি আমালদর
বিবনক আর সাবভতসগুলো পবরচােনা কবর, বিবভন্ন শ্চজবনলসর থক্ষলত্র
পবরিততন করবে থযমন অলপক্ষা করার এোকার বিনযাস পবরিততন
করা এিং হাসপাতাে এোকায় ভ্রমলণর প্রলয়াজন আপনার জলনয
হ্রাস করা এসি বকেুও তারাও তবেলয় থদখলে।
আমরা সকে কমী, থরাগী এিং তালদর পবরিারিগলকও
ত
পরামি ত
বদশ্চে থযলকালনা স্থ্ালন সামাশ্চজক দূরলত্বর এিং হাত ধ্ুয়াসংক্রান্ত
বদকবনলদতবিকা থমলন চেলত। আপনারা হয়লতা েক্ষয কলর থাকলিন
থয, হাসপাতােজুলর থমলেলত োগালনা আমালদর িন্ধুসুেভ স্টারবফি
্
বস্টকারগুলো সিাইলক স্মরণ কবরলয় বদলে বনরাপদ দূরত্ব িজায়
রাখার জলনয। gosh.nhs.uk/staysafe- ব ংকে বগক
ওলটা বদ
অলটাপালসর সালথ থদখা করার জলনয এিং ক্তজওএসএইচ-এ
সংক্রমণ বিস্তার এবড়লয় চোর জলনয আপবন বক করলত পালরন তা
জানার জলনয আপবন আমালদর পবরিার-িান্ধি কািু ত ন চেবচত্রটি
থদখলত পালরন।
আপবন থদখলিন থয, স্টাফরা বিবভন্ন ধ্রলনর িযশ্চিগত
প্রবতরক্ষামূেক সামগ্রী (বপবপই) পবরধ্ান করলেন, থযমন মাস্ক্ এিং
এলপ্রান। কখন মাস্ক্ এিং অনযানয িযশ্চিগত প্রবতরক্ষামূেক সামগ্রী
(বপবপই) পবরধ্ান করা উবচত এিং হাসপাতালের মলধ্য কীভালি
পবরেন্নতা কাযক্রম
ত
চাোলত হলি এসি বিষয় সহ, তারা
প্রবিক্ষণপ্রাপ্ত থয কীভালি কলরানা ভাইরালসর বিস্তালরর েুুঁ বক কবমলয়
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আনা যায়। এটি করা হলে থকাবভড-19 সংক্রমণ বনয়ন্ত্রলণর জনয
থদওয়া সিলিষ
ত
জাতীয় পথবনলদতবিকা অনুযায়ী।
ক্তজওএসএইচ-এ যখন আসলিন, তখন আপনালদর বভশ্চজিকােীন
সমলয় পবরধ্ান করার জলনয আপনালক এিং আপনার সন্তানলক
মাস্ক্থদয়া হলত পালর। এর উলেিয হলে সকে থরাগী, পবরিার এিং
স্টাফলদরলক, বিলিষ কলর যারা থকাবভড-19 এর কারলণ িাড়বত
েুুঁ বকর সম্মুখীন তালদরলক, রক্ষা করা, এিং হাসপাতালে
বভশ্চজিকােীন সমলয় বনরাপদ থিাধ্ করার িযাপালর পবরিারগুলোলক
সাহাযয করা। যবদ আপনালক একটি মাস্ক্থদয়া হয়, তাহলে ইহা খুিই
গুরুত্বপূণ ত থয আপবন থযলনা থসটি পবরধ্ান কলরন এিং সটিকভালি
থসটি থফলেন। এটি বকভালি করলত হলি তা আপবন যখন ওয়ালডত
বভশ্চজলি আসলিন তখন আপনালক িলে থদয়া হলি, বকন্তু যবদ
আপবন বনশ্চিত হলত না পালরন এিং যবদ আপনার থকান প্রশ্ন থালক,
তাহলে অনুগ্রহ কলর বিবনকযাে িীলমর থকান একজন কমীর সালথ
কথা িেুন।

প্রশ্নঃ কটে করোরনোর বযোপোরর ভক হরব?
উত্তরঃ আপনালক, আপনার পবরিারলক এিং আমালদর স্টাফলদরলক
যথাসম্ভি বনরাপদ রাখার বিষয়টি বনশ্চিত করার জলনয, থকাবভড-19
সম্পবকতত হােনাগাদ জাতীয় বদকবনলদতিনাগুলো আমরা মলনালযাগ
সহকালর শুনবে। সিলিষ
ত
উপলদলির সালথ সামঞ্জসয িজায় থরলখ,
থরাগী বহলসলি ভবতত হলয় থাকার জলনয ক্তজওএসএইচ-এ আগত সকে
থরাগীলদরলক এখন আমরা পরীক্ষা করবে।
এই পরীক্ষায় যা জবড়ত তা হলে একটি ক্ষুদ্র নে অথিা তু োর িু করা
(কিন্ িাড)্ িযিহার কলর আপনার নাক এিং/অথিা গোর বভতর
হলত সামানয থেষ্মা (বমউকাস্) সংগ্রহ করা। এলত হয়ত বকেুিা
অস্বােন্দ্য থিাধ্ হলত পালর এিং আপনার মালে কাবি অথিা হাুঁবচ
ঘিালত পালর। আসক বে জবড়ি আকি িা জানার জনয আপবন
gosh.nhs.uk/covid-19-testing ব ংকে পেকি পাকরন।
ক্তজওএসএইচ-এ আপনালক, আপনার সন্তানলক এিং অনয সে কে
যথাসম্ভি বনরাপদ রাখার িযাপার বিষয়টি বনশ্চিত করলত
আমালদরলক সাহাযয করলি। যবদ পরীক্ষায় আপনার অথিা আপনার
সন্তালনর পোবভড-19 ধ্রা পলড়, তারপরও আমরা বনশ্চিত করলিা থয
আপনার সন্তান থযলনা প্রলয়াজনীয় থকয়ার এিং বচবকৎসা পায়। পটে
বনক েবি আপনার পোন উকেগ থ্াকে িকব ি া েকর আপনার
বিবনেযা টটকমর সাকথ্ পোগাকোগ েরুন।
যবদ থকালনা িযশ্চির সংক্রমণ ধ্রা পলড় তাহলে উনালক দ্রুত পৃথক
করার এিং একই সালথ বিলিষজ্ঞ থকয়ার প্রদান করা অিযাহত রাখার
এিং কলিার সংক্রমণ বনয়ন্ত্রণ বদকবনলদতিনা অনুসরণ করার সুস্পষ্ট্
প্রশ্চক্রয়াবদ আমালদর রলয়লে। ক্তজওএসএইচ-এ আসার পূলি ত যবদ
আপনার অথিা আপনার সন্তালনর উপসগ ত তথা থরাগেক্ষণ থালক,
তাহলে ঘর থথলক থির হিার আলগ অনুগ্রহ কলর উপলদি এিং
সাহালযযর জলনয আপনার বিবনকযাে িীলমর কালে থফান করুন।

তারা কালজ বফলর আসা কখন এিং বকভালি বনরাপদ। এটি সরকাবর
বদক-বনলদতিনািেীর থচলয় অবতবরি উপলদি এিং এটি পবরকল্পনা
করা হলয়লে এ বনশ্চিত করার জলনয থয সম্পূণ আলরাগযোভ
ত
না কলর
থযলনা থকউ কালজ বফরত না আলসন এিং অনযানযলদরলক থযলনা
েুুঁ বকর সম্মুখীন না কলরন।

প্রশ্নঃ আভম কীভোরব আমোর সন্তোরনর ঔষুধ পোরবো?
উত্তরঃ থকাবভড-19 সংক্রমলণর েুুঁ বক কমালনার জলনয, থগ্রইি
ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপাতালে মানুষজন আসা সীবমত করা আমালদর
প্রলয়াজন। এর অন্তভু ি
ত রলয়লে আপনার সন্তালনর ঔষধ্ সংগ্রহ
করার জলনয বভশ্চজি করা। আমরা আপনার সন্তালনর ওষুধ্ রয়াে
থমইে থস্পিাে থডবেভাবরর মাধ্যলম আপনার িাসায় থপৌৌঁলে থদওয়ার
িযিস্থ্া করবে। আপনার সন্তালনর সুবনবদতষ্ট্ চাবহদা এিং পেলন্দ্র
অগ্রাবধ্কার আলোচনা করলত আমরা আপনার সালথ থযাগালযাগ
করলিা।
আমরা আিা করবে এটি িততমান পবরবস্থ্বতলত বনশ্চিত করলত সাহাযয
করলি থয আপনার সন্তালনর ওষুলধ্র সরিরাহ থযলনা থকালনাভালি
প্রভাবিত না হয়। সিসমলয়র মলতা, অনুগ্রহ কলর বনশ্চিত করুন থয
আপনার িাসায় বনয়বমত এিং দীঘ-থময়াদী
ত
থরালগর ওষুধ্সমূহ অন্তত
দুই সপ্তালহর জনয আলে। আপবন যবদ এর মলধ্য আপনার িাসা
পবরিততন কলর থালকন, তাহলে এটি বনশ্চিত করুন থয আপনার
টিকানা এিং থযাগালযালগর তথয আমালদর কালে আলে। আপনার
সন্তালনর ওষুধ্ সম্পলকত যবদ আপনার থকালনা শ্চজজ্ঞাসা থালক,
অনুগ্রহ কলর আপনার বচবকৎসা সম্পবকতত নাস ত বিলিষলজ্ঞর সালথ
থযাগালযাগ করুন। Electronic Medicines Compendium website-এ
থযাগালযাগ করুন িা Medicine.Information@gosh.nhs.uk থত
ইলমইে করুন।
আপনার সন্তালনর বিবনকযাে িীলমর সালথ থযাগালযাগ িজায় রাখার
জলনয, তালদর ঔষধ্গুলো বনলয় আলোচনা করার জলনয,
ফোফেগুলো থদখার জলনয, এলপালয়ন্টলমন্টগুলো পবরিততন করার
জলনয এিং আলরা অলনক বিষলয় আপবন MyGOSH অন্োইন
থপািত ােটিও িযিহার করলত পালরন। gosh.nhs.uk/your-hospitalvisit/mygosh সাইলি বগক আলরা তথয জানুন এিং থরশ্চজস্টার করুন।

আপবন েবি ক্তজওএসএইচ-এ অবস্থ্ান েকরন এবং আপনার সন্তাকনর
সাকথ্ বাবড়কি বনক োও ার জনয ওষুকধর প্রক াজন হ িকব আমরা
এগুক া ফাকমবস
ে পথ্কে সংগ্রহ েরব এবং এগুক া আপনার ও াকডে
বনক আসব।

থকালনা কমীর মলধ্য কমরত
ত
অিস্থ্ায় থকালনারকম উপসগ ত থদখা
বদলে তারা তাৎক্ষবণকভালি বনলজলদরলক বচবকৎসা থক্ষত্র থথলক দূলর
সবরলয় বনলিন যালত কলর থরাগীরা বনরাপদ থালক।
হাসপাতালের গুরুত্বপূণ ত কমীগণ যারা তালদর বনজ ঘলর
বনলজলদরলক অনযলদর সংস্পি হলত
ত
বিশ্চেন্ন কলর থরলখলেন, তালদর
িযাপালর বসদ্ধান্ত গ্রহলণর জলনয আমালদর রলয়লে সুস্পষ্ট্ প্রশ্চক্রয়া থয
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প্রশ্নঃ আমরো ভক র্োভে িোভ রয় জজওএসএইি-এ
ক রত পোররবো? পোভকগংরয়র বরদোবস্ত ভক?
উত্তরঃ ক্তজওএসএইচ-এ গাবড় পাকত করাবিষয়ক আলরা তথয
জানার জলনয এখালন বিক্ করুন অথিা আপবন যখন
হাসপাতালে আসলিন তখন প্রধ্ান বরবসপিলন (24/7 থখাো)
শ্চজজ্ঞাসা করুন।
অনুগ্রহ কলর েক্ষয করুন থয, িান্সলপািত ফর্ েন্ডন (টিএফ্এে্)
সম্প্রবত কন্লজিন চাজতসমূহ এিং অনযানয সড়ক ফীগুলো
পুনিহাে
ত
কলরলে, থযগুলো 18 থম তাবরখ হলত কাযকর
ত
হলয়লে।
আলরা তলথযর জলনয tfl.gov.uk থদখুন। বিলিষ বকেু পবরবস্থ্বতলত
আপনার পবরলিাবধ্ত কন্লজিন চালজতর পয়সা আপবন বফরত
থপলত পালরন। আপবন এই পয়সা বফরত পািার জলনয উপযুি
বকনা তা জানার জলনয gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelreimbursement সাইিটি বভশ্চজি করুন।
প্রশ্নঃ ভকেু ভকেু স্থ্োনীয় কযোরে আর কিোকোনপোট বন্ধ। আমরো
ভকভোরব েোবোর পোরবো?

উত্তরঃ আপবন যালত সারাবদন গরম এিং িাণ্ডা খািার থপলত
পালরন তা বনশ্চিত করার জলনয, আমালদর েযাগুন কযালফটি
(Lagoon Café) থেকফাস্ট, োঞ্চ এিং বডনালরর জলনয থখাো
রলয়লে।
প্রধ্ান খািালরর একটি তাবেকা আপবন পালিন থযটি থথলক
আপনার পেলন্দ্র খািারটি আপবন িাোই করলত পারলিন এিং
হাোে এিং থভশ্চজিযারীয়ান (বনরাবমষািী) পেন্দ্গুলোও এর
অন্তভুি
ত রলয়লে। তাোড়াও, হােকা খািার (স্ন্যাক্স),
্ তাজা ফে
এিং সুস্বাদু পুবডংও রলয়লে।
আপবন হয়লতা এখলিন থয স্থ্ানীয় এোকায় বকেু বকেু থদাকানও
থখাো রলয়লে, থযগুলো সামাশ্চজক দূরত্বমূেক পদলক্ষপগুলো
কাযকর
ত থরলখই তালদর িযিসা চাোলি। িততমালন িহু কযালফ আর
থরসিুলরন্ট থিইক্ওলয় খািালরর জলনয থখাো রলয়লে।
প্রশ্নঃ আমোরির এরপোরয়ন্টরমন্ট, কেোটেোরটো অপোররিন
অথ্বো ভভতগর সময় আমোর সন্তোনরক সোহো য করোর জরনয কে
টীম কী এেরনো িো ু থ্োকরব?

উত্তরঃ থখোধ্ুো হলে সমথলনর
ত
একটি অপবরহায ত অংি যা
ক্তজওএসএইচ-এ প্রদান করা হলয় থালক, এিং এই সমলয়
হাসপাতালের সুবনবদতষ্ট্ থপ্ল িীম, িেিৎ সংক্রমণ বনয়ন্ত্রণ
বদকবনলদতিািেী থমলন চোর পািাপাবি, হাসপাতালে থরাগীলদর
সালথ কাজ কলর যাওয়া অিযাহত রাখলি। এর অংি বহসালি, থপ্ল
এবরয়াগুলো িন্ধ রাখার বসদ্ধান্ত আমরা বনলয়বে, তলি আমালদর
রলয়লে নানাবিধ্ উপায় থযগুলোর মাধ্যলম থরাগীরা এখলনা থপ্ল
সাবভতসগুলো িযিহার করলত সক্ষম হলিন।
থরাগী এিং তালদর থকয়ারারগণ যালত তালদর বনলজর রুলম অথিা
থি-থত (বচবিত সুবনবদতষ্ট্ স্থ্ালন) িযিহার করলত পালরন থস জলনয
থপ্ল িীম থকিেমাত্র একিার িযিহার উপলযাগী ক্রাফ্ি্(বিল্পকম)ত
সহ নানান কমকালণ্ডর
ত
পযাক্ বতবর কলরলে থযগুলো বনরাপলদ

িন্ধকৃত িযালগ সুরবক্ষত থালক। মলনালযাগ বভন্নমুলখ থনওয়ার
থকৌিেমূেক থপ্ল থস্পিাবেস্ট সালপািত এিং স্ন্ায়ু উেীপক নানাবিধ্
প্রিমনকারী থখেনাও রলয়লে।

আমালদর থপ্ল িীলমর সালপািত বকভালি িযিহার করা থযলত পালর এ
সম্পবকতত থকান প্রশ্ন যবদ আপনার থালক, তাহলে অনুগ্রহ কলর
ওয়ালডতর থপ্ল রুলমর দরজায় িাঙালনা সাইনটি থদখুন, আপনার
ওয়ালডতর থপ্ল থস্পিাবেলস্টর সালথ কথা িেুন অথিা দাবয়ত্বরত
নাসলক
ত শ্চজজ্ঞাসা করুন। থপ্ল িীম কতৃক
ত সুপাবরিকৃত কমকাণ্ড
ত
সহ, পবরিারগুলোর জলনয অন্োইন বরকসাসগুক
ে
ার জলনয
gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information
hub/covid-19-resources-families সাইিটি থদখুন।
প্রশ্নঃ জজওএসএইি স্কু টট কেো ো ররয়রে কী?

উত্তরঃ বনবদতষ্ট্ বকেু ইয়ার গরুলপর জলনয মূেলরাতধ্ারার
স্কুেগুলো পুনরায় থখাোর জলনয সরকার তালদরলক উৎসাহ বদলত
শুরু কলরলে। থস্পিাে স্কুেগুলোর জলনয পৃথক উপলদি রলয়লে,
আর তাই ক্তজওএসএইচ-এর স্কুলের জলনয এর মালন বক দাুঁড়ায়
আমরা তা সতকততার সালথ যাচাই করবে, থকননা থরাগী, পবরিার
এিং স্টাফলদরলক সুরক্ষা করার জলনয বকেু িাড়বত পদলক্ষপ
রলয়লে থযগুলো আমালদরলক বনলত হলি।
এর মালে, দীঘকাে
ত
অিস্থ্ানরত থরাগীলদরলক তালদর বিখার
থক্ষলত্র, ভাচূ তয়াে থেসন (দূলর থথলকই বিবভন্ন উপালয় অন্োইলন
বিক্ষাদান) আর অন্োইন উপকরণগুলোর মাধ্যলম, আমালদর
বিক্ষাদানকারী স্টাফরা তালদরলক সাহাযয কলর যালেন। পরিতী
বিজ্ঞবপ্ত জাবর না হওয়া পযন্ত,
ত
আমালদর স্কুেরুম অথিা
ওয়াডতগুলোলত বিক্ষা প্রদান এখলনা িন্ধ রলয়লে। এর অন্তভুি
ত
রলয়লে ক্তজওএসএইচ-এর এিং ইউবনভাবসটি
ত কলেজ েন্ডন
হাসপাতাে।
যবদ আপনার অথিা আপনার সন্তালনর ভাচূ তয়াে সাহাযয অথিা
বিক্ষা সংবেষ্ট্ উপলদি প্রলয়াজন হয়, তাহলে সাহাযয করার জলনয
আমালদর টিবচং িীম এখালন রলয়লে। অনুগ্রহ কলর স্কুলের সালথ
থযাগালযাগ করুন, থযভালি সাধ্ারণতঃ আপনারা কলর থালকন।
gosh.nhs.uk/goshschool
সাইলি
আপনবনলদতলিানা
এিং
সুপাবরিমাো থদখলত পারলিন।

প্রশ্নঃ এেন ক রহতু ককোন ককোন ইয়োর র্ররুরপর
জরনয েুর রে, তোহর আমোর সন্তোন স্কুর ভেরর
োরব কী?
উত্তর: স্কু গুক া পুনরা পখা ার সবকশষ
ে
িথ্য এই gov.uk ব ংকে
পড়ুন।
নতু ন বনরাপত্তা পদলক্ষপগুলো, থযমন আলরা থোি আকালরর িাি,
পবরষ্কার-পবরেন্নতা িৃশ্চদ্ধ এিং সময়সূবচ পবরিততন, িাস্তিায়ন করার
পািাপাবি, স্কুেগুলোলক িো হলি প্রবতটি বিক্ষাথীর স্বাস্থ্য এিং
সামাশ্চজক প্রলয়াজনগুলো সতকততার জলনয বিলিচনার করার জলনয।
বিশুগুলোর িযাপালর েুুঁ বক বনরূপণ করা হলি এ িুোর জলনয থয
িািরুলম বফলর আসািা তালদর জলনয বনরাপদ হলি বকনা। থযসি
িযশ্চিলক বিলিচনা করা হলি থয তারা ভঙ্গু র তথা সহলজ ক্ষবতগ্রস্ত
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হিার েুুঁ বকর সম্ভািনায় থশ্রণীভু ি তালদর জলনয ইহা সুপাবরি করা
হলে থয তালদরলক থযলনা দূর থথলকই বিক্ষা প্রদান করা হয়।

প্রশ্নঃ জজওএসএইি-এর েোেরির সুরক্ষো ভিরত
আপনোরো কী কররেন?

পোবভড-19 কােীন সমলয় আপনার সন্তান বকভালি বিক্ষাোভ
করলি থস গুরুত্বপূণ বসদ্ধান্তগুলো
ত
আপনার আর আপনার সন্তালনর
স্কুে কতৃক
ত থযৌথভালি গৃহীত হওয়া উবচত। যবদ আপনার সন্তালনর
স্কুলে পড়াশুনার িযাপালর আপনার থকান প্রশ্ন অথিা উলদ্বগ থালক,
তাহলে আমরা আপনালক উৎসাবহত করলিা তার স্কুলের সালথ
সরাসবর থযাগালযাগ করার জলনয।

উত্তরঃ আমালদর চমৎকার স্টাফলদর প্রবত সমথনত থযাগালনা
ক্তজওএসএইচ-এর একটি বিরাি অগ্রগণয বিষয়। বপবপই-র (িযশ্চিগত
সুরক্ষা সামগ্রী) থক্ষলত্র পবরিততলনর সুপাবরিমাো সহ, আমরা
সতকততার সালথ ইংেযালন্ডর পািবেক থহেথ
্ ্-এর সিলিষ
ত
তথয থমলন
চেবে।
আমরা বনশ্চিত করলত চাই থয, আমালদর স্টাফরা থযলনা বনরাপদ
থিাধ্ কলরন এিং অনুভি কলরন থয তালদর মূেযায়ন এিং যতন করা
হলে এিং যবদ তালদর প্রলয়াজন হয় তাহলে তারা থযলনা তা চাইলত
সক্ষম হলত পালর। এর অন্তভু ি
ত
রলয়লে হাসপাতালের বনকলি
িাসস্থ্ান এিং কম-স্থ্লে
ত
খািালরর িলন্দ্ািস্ত এধ্রলনর শ্চজবনলসর
থক্ষলত্র সাহাযয থযাগালনা, এিং মানবসক স্বাস্থ্য এিং কেযালণর থক্ষলত্র
সাহাযয করার জলনয বিনামূলেয সাবভতসসমূহ।
আপবন থদলখ থাকলিন থয হাসপাতালের বিবভন্ন স্থ্ালন আমালদর
থকান থকান কমীরা মুলখাি (মাস্ক্) পবরবহত অিস্থ্ায় রলয়লেন।
এনএইচএস এর সিলিষ
ত
বদকবনলদতিনার উপর বভবত্ত কলর, কখন
মাস্ক্ পরা উবচত এিং কখন পরা উবচত নয় থস সম্পবকতত কলিার
বদক-বনলদতিনাগুলো কমীরা থমলন চেলেন।

আতরা

থয এবং সহায় া

NHS (এনএইচএস) তথযসমূহ nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ থথলক থনওয়া হলয়লে।
বিশুলদর জনয তথয রলয়লে বিবিবস বনউজরাউন্ড (BBC Newsround) ওলয়িসাইলি bbc.co.uk/newsround
আরবসবপবসএইচ এর তথযগুলো www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers ওলয়িসাইি থথলক থনওয়া
হলয়লে।

আমোরির ভবরিষজ্ঞ ভডপোটগ রমন্টগুর ো হরত তথ্যোব ী
আপনি নবতেষ নবতেষ নকেু যরাগসম্পন্ন বযঝিতদর জতিয নিতদেনেকা এখাতি পাতবি। আমাকির ববকশষজ্ঞ

বিবনেযা টীম এগুক া সবন্নকবশ েকরকিন এবং এগুক া বনয়বমতবভবত্তলত পযালোচনা
ত
করা হলে এিং হােনাগাদ
তথয এগুলোলত থযাগ করা হলে।
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