
 
ছা� স�িত ফম � ঐ��ক COVID -19 পরী�ার জন� 

মাতািপতা / অিবভাবক �ারা স�� করা  
মাতািপতা / অিবভাবক তথ� 

 আপনােক ��টন COVID-19 িনরাপ�া পরী�া (পূেব � "পুলড েট�" িহসােব উে�খ করা হেয়িছল) ফলাফল স�েক� অবিহত করা হেব 
না, তেব আপনােক েফান বা ইেমেলর মাধ�েম পৃথক পরী�ার ফলাফল স�েক� অবিহত করা হেব। 

 
• যিদ আপনার িশ�াথ� গত 90 িদেন COVID-19-এর জন� ইিতবাচক পরী�া কের থােক, তেব িমথ�া ইিতবাচকতা এড়ােত তােদর 

এখনও COVID-19পরী�ায় অংশ�হণ করা উিচত নয়। 
• �টকা ছাড়ােনা ব���রা েজারােলাভােব উৎসািহত হয় ��টন COVID িনরাপ�া েচক�িলেত অংশ�হণ করেত।  
• �টকা েদওয়া ব���রা ��টন COVID িনরাপ�া পরী�ায় অংশ�হণ করেত পাের। 

মাতািপতা / অিবভাবক  
বেড়া অ�ের নাম: 

 

মাতািপতা/অিবভাবক 
েসল/েমাবাইল #: 
েনাট: ফলাফল এই েসল #-েত েট�ট করা 
হেব 

 

মাতািপতা / অিবভাবক 
ইেমল �ঠকানা: 

 

িশ�/ছা� তথ� 
িশ�/ছা� বেড়া অ�ের নাম:  

 
ে�ড �র:   

জ� তািরখ: 
(মাস/িদন/বছর)  

 
 

�ঠকানা:  িস�ট:  �জপ েকাড:  

জািত (এক�ট বাছ� ন):  আেমিরকান ই��য়ান়/আলা�ান েন�টভ      এিশয়ান       কােলা/আি�কান আেমিরকান 
 েন�টভ হাওয়াইয়ান/প�ািসিফক আইেলে�র        ে�ত      অন�ান�       বলেত ই��ক নন 

বংশ (এক�ট বাছ� ন):  িহ�ািনক বা ল�া�টন� 
 িহ�ািনক বা ল�া�টন� নয় 
 বলেত ই��ক নন 

িল�:  পু�ষ          �া�েজ�ার 
 মিহলা 
 বলেত ই��ক নন 

স�িত অ� আউট:       হ�া,ঁ আিম আমার ছা�েক COVID-19 পরী�ায় অংশ�হেণর জন� স�িত �দান কির (অনু�হ 
কের নীেচর ফম ��ট পড়ুন এবং �া�র ক�ন) 
     না, আিম আমার ছা�েক COVID-19 পরী�ায় অংশ�হেণর স�িত িদ�� না। (আর েকােনা 
পদে�েপর �েয়াজন েনই) 

 স�িত 
এই ফম ��ট পূরণ কের এবং জমা িদেয়, আিম িন��ত কির েয আিম উপযু� মাতািপতা, অিবভাবক অথবা স�িত 
�দােনর জন� আইনগতভােব অনুেমািদত ব��� এবং: 
 

A. আিম �ুেল COVID-19-এর জন� আমার ছাে�র কাছ েথেক নমুনা সং�হ এবং পরী�ার অনুেমাদন িদই, 
তা �ত� পরী�ার জন� (েযমন পৃথক অ�াি�েজন বা PCR পরী�া) অথবা ��টন COVID িনরাপ�া পরী�া 
(পুলড েট�)। এই ফেম � �া�র কের, আিম আমার ছাে�র জন� িনেচর েযেকােনা পরী�ার প�িতেত 
স�িত জানা��। আিম বঝুেত পাির েয আমার ছাে�র �ুল িনধ �ারণ করেব েয আমার িশ�াথ�েক েকান 
পরী�ার প�িত েদওয়া হয় এবং �ুেলর COVID-19 পরী�া কায ��ম �� করার আেগ, অথবা েকান 
পিরবত�ন করার আেগ �ুল�ট েযসব পিরেষবা পিরচালনা করেছ তা আমােক জানােব। পিরিশ� A েত, 
পরী�ার ধরন স�েক� আরও িবশদ িববরণ েদওয়া হেয়েছ। 

i. ল�ণীয় ব���েদর ব���গত পরী�া: যখন েকউ �ুেল থাকাকালীন উপসগ � উপ�াপন কের 
ii. ঘিন� পিরিচিত�িলেত ব���গত পরী�া (েট� এ� ে�): �কােশর �থম িদন েথেক কমপে� 

পাচঁ (5) িদেনর জন� ৈদন��ন উপসগ �িবহীন ঘিন� পিরিচিত�িলর জন�পরী�া করা, েনিতবাচক 
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পরী�া করা ব���েদর �ুেল থাকার অনুমিত েদওয়া হেব 
iii. ��টন COVID-19 িনরাপ�া পরী�া (পূেব � "পুলড েটি�ং" বলা হেয়িছল): এক�ট �েপর নমুনা 

সং�হ কের ��টন পরী�ার জন� এবং দ�তার জন� �েপ এক�ট পরী�া করা, সে� ল�ােব 
একই পৃথক নমুনায় বা �েপর ব���েদর েথেক নত�ন নমুনায় পৃথক পরী�া। 

B. আিম বুঝেত পাির েয সম� নমুনার ধরন হেব অ আ�মণকারী, সংি�� অনুনািসক েসায়াব বা লালা 
নমুনা।  

C. আিম বুঝেত পাির েয এক�ট িনয়িমত COVID-19 িনরাপ�া পরী�া (পূেব � পুলড েটি�ং বলা হেতা) পৃথক 
ফলাফল িদেত পাের এবং িনরাপ�া েচেকর মেধ� আমার ছাে�র ব���গত ফলাফল আমার সােথ েশয়ার 
নাও হেত পাের। যাইেহাক, আিম বুঝেত পাির এবং স�ত েয আমার ছাে�র ব���গত �া�� তথ� এবং 
িশ�া েরকড� েথেক ব���গতভােব সনা�েযাগ� তথ� পরী�া �দানকারীর �যু�� ��াটফেম � �েবশ করা 
েযেত পাের, িনরাপ�া েচক পরী�ণ ��ািকং এবং পৃথক ফেলা-আপ পরী�ার �েয়াজন ব���র সনা� 
করেত সহায়তা করার জন�।  

D. আিম বুঝেত পারিছ েয আমার ছাে�র উপর করা COVID-19-এর জন� েয েকানও ব���গত পরী�ার 
ফলাফল স�েক� আমােক অবিহত করা হেব। 

E. আিম বুঝেত পাির েয িমথ�া ইিতবাচক বা িমথ�া েনিতবাচক Covid-19 test পরী�ার ফলাফেলর স�াবনা 
রেয়েছ, তা পরী�া েযভােবই েহাক না েকন। িমথ�া েনিতবাচক স�াবনার পিরে�ি�েত, আিম বুঝেত 
পাির েয আমার ছা�েক সম� COVID-19 সুর�া িনেদ�িশকা অনুসরণ করা উিচত, এবং িশ�াথ� COVID-
19-এর উপসগ � েদখা িদেল িব��� এবং পরী�ার জন� �ুল ে�ােটাকল অনসুরণ করা উিচেত। 

F. আিম বুঝেত পাির েয সম� Covid-19 পরী�া পিরচালনাকারী কম�রা িনরাপদ এবং স�ঠক পরী�া 
�শাসেনর �িশ�ণ েপেয়েছন। আিম স�ত হ�� েয পরী�া �শাসক বা েকমি�জ পাবিলক �ুল বা তার 
�াি�, কম �কত�া, কম �চারী বা সং�ার পৃ�েপাষক েকউই COVID-19 পরী�া কম �সূিচেত অংশ�হেণর 
কারেণ েয েকানও দুঘ �টনা বা আঘােতর জন� দায়ী নয়। 

G. আিম বুঝেত পাির েয আমার ছা�েক অবশ�ই অসু� েবাধ করেল বািড়েত থাকেত হেব। আিম �ীকার 
কির েয এক�ট ইিতবাচক পৃথক পরী�ার ফলাফল এক�ট ইি�ত েয আমার ছা�েক অবশ�ই �ুল েথেক 
বাসায় থাকেত হেব, �-িব��� থাকেত হেব এবং অন�েদর সং�ািমত না হওয়ার �েচ�ায় িনেদ�িশত মা� 
বা মুেখর আবরণ পরেত হেব। 

H. আিম বুঝেত পাির েয �ুল ব�ব�া আমার ছাে�র িচিকৎসা �দানকারী িহেসেব কাজ করেছ না, এই 
পরী�া আমার ছাে�র িচিকৎসা �দানকারীর �ারা িচিকত্সা �িত�াপন কের না এবং আিম আমার 
ছাে�র পরী�ার ফলাফেলর ব�াপাের যথাযথ ব�ব�া েনওয়ার স�ূণ � দািয়� �হণ কির। আিম স�ত েয 
আিম আমার ছাে�র িচিকৎসা �দানকারীর কাছ েথেক িচিকৎসা পরামশ �, য� এবং িচিকৎসা চাইব যিদ 
আমার েকান �� বা উে�গ থােক, অথবা যিদ তােদর অব�া আরও খারাপ হয়। আিম বুঝেত পাির েয 
আমার িশ�াথ� তােদর �া��েসবা �দানকারীর কাছ েথেক েয েকান পিরচয �ার জন� আিম আিথ �কভােব 
দায়ী। 

I. আিম বুঝেত পাির েয COVID-19 পরী�া সুরি�ত �া�� তথ� (PHI) এবং ছাে�র ব���গতভােব 
সনা�েযাগ� অন�ান� তথ� ৈতির করেত পাের, এবং এই ধরেনর তথ� �ধুমা� HIPAA এবং �েযাজ� আইন 
অনুযায়ী অ�াে�স, ব�বহার এবং �কাশ করা হেব। 45 CFR 164.524 (c)(3) অনুসাের, আিম পরী�ার 
�দানকারীেক আমার ছাে�র �ুল, ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ পাবিলক েহলথ, ম�াসাচ� েসটস 
এ��িকউ�টভ অিফস অফ েহলথ অ�া� িহউম�ান সািভ�েসস এবং েটি�ং ল�াবেরটিরেত এই ধরেনর PHI 
ে�রেণর জন� অনুেমািদত এবং িনেদ�শ িদই। আিম আরও বু�ঝ েয, HIPAA এর অধীেন অনুেমািদত 
িহসােব PHI �া�� ও মানব েসবা িনব �াহী অিফস এবং অন� েকান পে�র কােছ �কাশ করা েযেত পাের। 

J. আিম বুঝেত পাির েয, Covid-19 পরী�ায় অংশ�হেণর জন� �ুল আমার ছাে�র পিরচয়, 
জনসংখ�াতা��ক, এবং েযাগােযােগর তথ� িশ�া েরকড� েথেক পরী�া �দানকারীর কােছ �কাশ করেত 
পাের এবং �ুলেক আমার ছাে�র পিরচয়, জনসংখ�াতা��ক এবং েযাগােযােগর তথ� িশ�া েরকড� েথেক 
ম�াসাচ� েসটস পাবিলক েহলথ িবভােজর কােছ �কাশ করেত পাের। FERPA, 34 CFR 99.30 অনসুাের, 
আিম আমার �ুলেক ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� (PII) �কাশ করার অনুমিত িদই যা আমার ছা�েক 
COVID-19 পরী�ায় অংশ�হেণর জন� �েয়াজনীয়।   



K. আিম বুঝেত পাির েয আমার িশ�াথ�র জন� এই COVID-19 পরী�ার অনুেমাদন েদওয়া ঐ��ক এবং 
আিম এই অনুেমাদন িদেত অ�ীকার করেত পাির, েসে�ে� আমার ছা�েক পরী�া করা হেব না। 

L. আিম বুঝেত পাির েয আিম আমার মন পিরবত�ন করেত পাির এবং েয েকান সময় এই অনুমিত বািতল 
করেত পাির, িক� এই ধরেনর বািতলকরণ �ধমুা� ভিবষ�ৎ�সূত, এবং পূেব � �কািশত তথ�েক �ভািবত 
করেব না। COVID-19 পরী�ার জন� এই অনুমিত বািতল করেত, আমােক �ুল নােস �র সােথ েযাগােযাগ 
করেত হেব। 

M. আিম পরী�া �দানকারী এবং/অথবা ম�াসাচ� েসটস জন�া�� িবভাগেক মহামারী এবং জন�াে��র 
উে�েশ� ইিতবাচক নমুনা (�িল) িবে�ষণ কের COVID-19 ভাইরােসর িদক�িল েযমন ভাইরাল 
িমউেটশন�িল ��াক করার মেতা িবষয়�িল পয �েব�ণ করার অনুমিত িদই। এই ধরেনর িবে�ষেণর 
ফলাফল ব���গতভােব শনা� করা যােব না এবং ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� ৈতির করেব না। 
 

আিম, �া�িরত, COVID-19 পরী�ার উে�শ�, প�িত, স�াব� সুিবধা এবং ঝঁুিক স�েক� অবিহত করা হেয়েছ 
এবং আিম এই অবিহত স�িতর এক�ট অনুিলিপ েপেয়িছ। আিম �া�র করার আেগ আমােক �� করার সুেযাগ 
েদওয়া হেয়েছ, এবং আমােক বলা হেয়েছ েয আিম েয েকান সময় অিতির� �� করেত পাির। আিম ে��ায় 
আমার ছাে�র জন� Covid-19-এর এই পরী�ায় স�ত। 

মাতািপতা / অিবভাবেকর 
�া�র: 

 

 
 

তািরখ: 



পিরিশ� A: স�াব� পরী�ার ধরন   
 

এই ফেম � �া�র কের, আিম আমার ছাে�র জন� িনেচর েযেকােনা পরী�ার প�িতেত স�িত জানা��। আিম 
বুঝেত পাির েয আমার ছাে�র �ুল িনধ �ারণ করেব েয আমার িশ�াথ�েক েকান পরী�ার প�িত েদওয়া হয় এবং 
�ুেলর Covid-19 পরী�া কায ��ম �� করার আেগ, অথবা েকান পিরবত�ন করার আেগ �ুল�ট েযসব পিরেষবা 
পিরচালনা করেছ তা আমােক জানােব। 

 
ব���গত পরী�া: 
 

ল�ণীয় পরী�া: (যখন েকউ �ুেল থাকাকালীন উপসগ � উপ�াপন কের; বািড়েত থাকেল উপসগ � েদখা 
িদেল ব���েদর �ুেল যাওয়া উিচত নয়): অনুেমািদত ডায়াগনি�ক পরী�া ব�বহার কের �ুেল অগভীর 
অনুনািসক েসায়ােবর নমুনা সং�হ করা হয়।  
 
"েট� এবং ে�" (ব� েযাগােযাগ পরী�া): অনুেমািদত ডায়াগনি�ক পরী�া ব�বহার কের �ুেল অগভীর 
অনুনািসক েসায়ােবর নমুনা সং�হ করা হয়। এ�েপাজােরর �থম িদন েথেক �িতিদন কমপে� পাচঁ (5) 
িদেনর জন� পরী�া পিরচািলত হয়, যােদর েনিতবাচক পরী�া করা হয় তােদর �ুেল থাকার অনুমিত 
েদওয়া হয়।  
 

��টন COVID িনরাপ�া পরী�া: 
দয়া কের মেন রাখেবন, আমরা এখন পিরভাষা "��টন COVID িনরাপ�া পরী�া" ব�বহার করিছ যােক আমরা 
পূেব � "পুল পরী�া" বেলিছলাম। ফেলা-আপ পরী�া�িল হ'ল পৃথক ডায়াগনি�ক পরী�া যা ইিতবাচক 
ব���েদর সনা� কের এক�ট ইিতবাচক COVID িনরাপ�া পরী�ায়। 
 

িনরাপ�া পরী�া এবং �ুল-িভি�ক ফেলা-আপ েটি�ং: অগভীর অনুনািসক েসায়াব নমুনা �ুেল সং�হ 
করা হয় এবং এক�ট একক নল (�িত �টউব সেব �া� 10 �ট নমনুা) করা হয়। যিদ বা েয ে�ে�ে◌ েকান 
�প ইিতবাচক পরী�া কের, তাহেল ি�তীয় নমনুা সং�েহর সােথ ব���গত ফেলা-আপ পরী�া �ুেল 
�ত এবং/অথবা পৃথক PCR পরী�ার সােথ �েয়াজন হয়।  
 
িনরাপ�া পরী�া এবং ল�াব-িভি�ক ফেলা-আপ েটি�ং: লালা বা অগভীর অনুনািসক েসায়াব নমুনা 
সং�হ করা হয় এবং ল�ােব �প করার আেগ আলাদা রাখা হয়। যিদ এক�ট �প ইিতবাচক পরী�া কের, 
ি�তীয় নমুনা সং�হ ছাড়া ল�ােব পৃথক ফেলা-আপ পরী�া হয়।  

 




