অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/5/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

যবি আপবর্ এটি এবিম্বে যার্: বর্উজম্বে র সম্পািকীে পাতার বিপরীত বিম্বক গভর্ন র কুওম্বমার
িক্তিে: বিিোলেগুবল COVID-19 এর বিস্তার সম্পম্বকন স্মার্ন পাঠ প্রিার্ করম্বে

কুওম্বমা: "আমরা জাবর্ কীভাম্বি একটি ভাইরাস েবিম্বে পম্বি। আমাম্বির সকম্বলর িাবিম্বতই
কখর্ও ককউ ভাইরাম্বস আক্রান্ত হম্বেম্বের্, এিং পবরিাম্বরর অর্ে সিসেম্বির অসুস্থ হম্বে পিা
প্রবতম্বরাধ করার জর্ে আমাম্বির কী করম্বত হে তা আমরা সিাই জাবর্। COVID-এর কেম্বেও একই
কথা প্রম্বযাজে, শুধুমাে িৃহত্তর পবরসম্বর সামাবজক িূরত্ব িজাে রাখা এিং মাস্ক পম্বর থাকা এটি
ঘর্ম্বত কিে র্া।"
নিউজডে গভিনর অ্যান্ড্রু এম কুওডমার একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ কডরডে এই যুনিডে যয লং
আইলযাডে সম্প্রদাডয়র ইনেবাচকোর হাডরর েু লিায় স্কু লগুনলডে কম ইনেবাচকোর হার প্রমাণ কডর
যয সবাই যনদ জিস্বাস্থ্য নিডদন নশকা যমডি চডলি োহডল COVID-19 এর নবস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
সম্পাদকীয়টির পাঠ্য নিডচ পাওয়া যাডব এবং এখাডি অ্িলাইডি ইংডরনজ ভাষায় যদখা যাডব।

যারা প্রাপ্তবয়স্ক, োডদর মডযয প্রায় সকডলরই আমাডদর যোটডবলার নশক্ষকডদর কাে যেডক পাওয়া
নশক্ষা এখিও মডি রডয়ডে। এই নশক্ষাগুডলা আমাডদর সাডে যেডক যায় কারণ এগুনল ক্ষমোশালী এবং
সেয। নকন্তু আজ, আমরা এখিও আমাডদর স্কুল এবং নশক্ষকডদর কাে যেডক গুরুত্বপূণন নশক্ষা নিডে
পানর - এমি নশক্ষা যা আমাডদর এই মহামারীর নবপদ দূর করডে সাহাযয করডব, এবং যা জীবি
বাাঁচাডে সাহাযয করডব।
এই বেডর, আমরা আমাডদর স্কুলগুনলডে লক্ষ লক্ষ COVID পরীক্ষা কডরনে। যকাি বযনেক্রম োডাই,
রাডজযর প্রনেটি অ্ংডশ, স্কুলগুনলডে সংক্রমডণর হার পার্শ্নবেী সম্প্রদাডয়র েু লিায় কম; আসডল খুবই
কম।
স্কুলগুনলডে গডড সংক্রমডণর হার 3%-এর কম। এমিনক হলুদ যজািগুনলডেও, যযখাডি সম্প্রদাডয়র
নবস্তার 5.3%-এর যবনশ, স্কুডল সংক্রমডণর হার একটি ভগ্াংশ। উদাহরণস্বরূপ, মাসাডপকুয়া পাডকন ,
সম্প্রদাডয়র সংক্রমডণর হার 6.6%, নকন্তু স্কুলগুনলডে ো 3.5%। অ্িযনদডক লং আইলযাডে, হপডগর
সংক্রমডণর হার 6%, নকন্তু স্কুডলর হার 1.8%। নিউ হাইে পাডকন , যযখাডি সম্প্রদাডয়র সংক্রমডণর
হার 3.4%, যসখাডি স্কুডলর হার 1.5%। রিকিডকামায়, যযখাডি সম্প্রদাডয়র সংক্রমডণর হার 7%এরও যবনশ, যসখাডি স্কুডলর হার 2.6%। নসওডসডট, যযখাডি সম্প্রদাডয়র সংক্রমডণর হার 3%-এরও
যবনশ, যসখাডি স্কুডলর হার 1.6%। সাউদাম্পটডি, সম্প্রদাডয় 2.8% এবং স্কুডল 1.1%।

যয যকাি অ্নভভাবক জাডিি, স্কুল সাযারণে এমি জায়গা যযখাডি অ্সুস্থ্ো সহডজই েনডডয় পডড।
নকন্তু COVID-এর যক্ষডে, স্কুল প্রকৃ েপডক্ষ সম্প্রদাডয়র সবডচডয় নিরাপদ স্থ্াি।
এটা কীভাডব হডে পাডর? কারণ স্কুলগুডলা যমৌনলক নিয়মগুনল যমডি চডল। নশক্ষােীরা এবং নশক্ষকরা
মাস্ক পডর োডকি। োরা সামানজক দূরত্ব অ্িুশীলি কডরি। োরা প্রায়শই নিডজর হাে যুডয় যিি।
আসডল অ্ডিক নশক্ষােীরা োডদর বন্ধু-বান্দব এবং পনরবারডদর সুরনক্ষে রাখার জিয োডদর ভূ নমকা
পালি করার বযাপাডর যবশ উডেনজে এবং অ্েযন্ত নিষ্ঠাবাি।
আমাডদর সকডলর োডদর একটি উদাহরণ নহডসডব যদখা উনচে। অ্ডিক প্রাপ্তবয়স্করাই োডদর নশক্ষার
প্রনে মডিাডযাগ যদিনি, নবডশষজ্ঞডদর উডপক্ষা কডর এবং োডদর নক্রয়াগুনলর পনরণনে নবডবচিা িা
কডরই বড সমাডবডশর আডয়াজি কডর অ্েবা এই মুহূডেন আমাডদর হাডে সবডচডয় কাযনকর অ্স্ত্র:
একটি মুডখর আবরণ বযবহার করডে বযেন হডয়।
আমরা জানি কীভাডব একটি ভাইরাস েনডডয় পডড। আমাডদর সকডলর বানডডেই কখিও যকউ
ভাইরাডস আক্রান্ত হডয়ডেি, এবং পনরবাডরর অ্িয সদসযডদর অ্সুস্থ্ হডয় পডা প্রনেডরায করার জিয
আমাডদর কী করডে হয় ো আমরা সবাই জানি। COVID-এর যক্ষডেও একই কো প্রডযাজয, শুযুমাে
বৃহের পনরসডর।
এর নবস্তার নিয়ন্ত্রণ করার জিয যা প্রডয়াজি ো হডে মািুডষর বুনিমাি এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া।
COVID শনিশালী, নকন্তু যকাি বযনির শরীডর প্রডবশ িা করা পযনন্ত এর যকাি ক্ষমো যিই।
সামানজক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পডর োকা এটা হডে যদয় িা। আমরা জানি পািশালা,
যরস্টু ডরন্ট এবং বড জমাডয়েগুনল সমসযাজিক। এখি সামানজক আচরণ পনরবনেন ে হডয়ডে, এবং
আরও যবনশ মািুষ এখি বানডডে যোট যোট দডল জডডা হডেি। এটা বৃহেম নবস্তাডরর কারণ হডয়
উডঠ্ডে। বানড, পনরবার, বন্ধু-বান্ধব নিরাপদ মডি হডে পাডর, নকন্তু COVID যেডক িয়।
ভযাকনসি আসডে। আমরা সুডডের যশডষ আডলা যদখডে পানে। আসুি আমরা বুনিশালী হডয় োনক
-এবং যবাঁডচ োনক -যেক্ষণ িা আমরা যসখাডি যপৌাঁোই।
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