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আমরা যখন ডিডিক্ট 75-এর স্কুল ডবডডিংগুসলা 10 ডিসেম্বর খখালার জনয িস্তুত হডি, আমরা ডিডিক্ট 75 এবিং ডিডিক্ট 75 ইনক্লুশন
খিাগ্রাসমর ডশক্ষার্থীসের স্কুল-ডিডিক COVID-19 পরীক্ষা েম্পসকথ আপসিট িোন করসত চাইডি। আপনারা হয়ত অবগত আসিন খয,
অসক্টাবর মাসে, ডনউ ইয়কথ ডেডট ডিপাটথসমন্ট অি এিুসকশন (DOE), ডেডটর ডিপাটথসমন্ট অি খহলথ অযান্ড খমন্টাল হাইডজন (DOHMH)
এবিং NYC খটস্ট অযান্ড খেইে কপথস (T2)-এর োসর্ অিংশীোডরসে ডেডটজুসে কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্টগুসলাসত DOE স্টাফ ও
ডশক্ষার্থীসের এসলাসমসলািাসব খবসি ডনসয় মাডেক COVID-19 পরীক্ষা শুরু কসরসি। এ পযথন্ত, ডেডটজুসে 100,000-এর খবডশ ডশক্ষার্থী
ও স্টাফ েেেযসক পরীক্ষা করা হসয়সি।
এই পরীক্ষাডট—দ্রুত, েহজ, ও ডনরাপে—এবিং ডশক্ষার্থী, পডরবার, ও স্টাফ েেেযসের েু স্থ রাখসত এবিং আমাসের স্কুলগুসলাসক 2020–
2021 ডশক্ষা বির জুসে ডশক্ষকতা ও ডশক্ষসের খখালা রাখসত অপডরহাযথ। এবিং খযসহতু COVID-19 পরীক্ষা খযখাসন উপেগথ খেখা
যায়না খেখাসনও পডজডটিগুসলা শনাক্ত করসত েহায়তা কসর, আমরা আমাসের অিংশীোর DOHMH এবিং T2-এর োসর্ ডনডবেিাসব
কাজ কসর ডেডটজুসে DOE ডশক্ষার্থী ও স্টাফ েেেযসের পরীক্ষা করার োমডগ্রক েক্ষমতা বৃ ডি করডি।
এই মাসে, আমরা আমাসের স্কুসলর অিযন্তসর এসলাসমসলািাসব খবসি ডনসয় পরীক্ষা করার খিাগ্রামডট েম্প্রোডরত কসর ডিডিক্ট 75-এর
স্কুলগুসলাসক অন্তিুথক্ত করডি। এই স্কুলগুসলার স্টাফ েেেযরা ইসতামসযয এসলাসমসলািাসব খবসি ডনসয় করা পরীক্ষার খিাগ্রাসম অসক্টাবর
খর্সক অিংশগ্রহে করসি। স্টাফসের পরীক্ষা 10 ডিসেম্বর খর্সক শুরু হসব এবিং ডশক্ষার্থীসের 14 ডিসেম্বর খর্সক পরীক্ষা করা শুরু হসব।
D75 ইনক্লুশন খিাগ্রামগুসলার ডশক্ষার্থীরা তাসের কডমউডনডট স্কুল ডিডিসক্টর পরীক্ষে খিাগ্রাসম অিংশগ্রহে করসব—অনু গ্রহ কসর অডতডরক্ত
তসর্যর জনয এই ডচডির FAQ খেকশনডট খেখুন। োপ্তাডহক ডিডিসত পরীক্ষা অবযাহত র্াকসব।
যডেনা খকাসনা অবযাহডত খর্সক র্াসক, ডিডিক্ট 75 স্কুলগুসলাসত অিংশগ্রহেকারী ডশক্ষার্থীরা েহ, ডেডটজুসে েকল ডশক্ষার্থীসের স্কুসলর
অিযন্তসর পরীক্ষে বা খটডস্টিংসয় অিংশগ্রহে করা বাযযতামূ লক। খযেব ডশক্ষার্থী একডট েম্মডত ফমথ জমা খেসব না অর্বা অবযাহডত
অনু সরায করসব না, তাসের পুসরাপুডর েূ র খর্সক ডশক্ষায় (ডরসমাট লাডনথিং) স্থানান্তর করা হসব। আমাসের স্কুল কডমউডনডটগুসলা েু স্থ ও
ডনরাপে রাখসত, এবিং আমাসের স্কুল ডবডডিংগুসলা খখালা রাখা ডনডিত করসত, আমরা ডপতামাতা/অডিিাবকগেসক mystudent.nyc
োইসট, তাসের ডনউ ইয়কথ ডেডট স্কুলে অযাকাউন্ট (NYCSA) বযবহার কসর একডট খটডস্টিং েম্মডত ফমথ পূ রে করসত আমরা উৎোডহত
করডি; 10-ডট িাষায় িাপ্ত এই ফমথডট schools.nyc.gov/covidtesting োইসট খর্সক ডিন্ট কসর স্বাক্ষর করা খযসত পাসর অর্বা
আপনার স্কুল খর্সক একডট কডপ খচসয় ডনন।
ডিডিক্ট 75-এর ডশক্ষার্থীসের স্কুসলর অিযন্তসর COVID-19 পরীক্ষাকরে
আমরা আপনাসের েন্তানসের কীিাসব পরীক্ষা করসবা খেডবষসয় খজসন রাখা িাল এমন ডকিু গুরুেপূ েথ তর্য:
 আমাসের িসতযক ডশক্ষার্থীর জনয েম্মডত ফাইসল র্াকসত হসব। ডপতামাতারা ডচডকৎোগত অর্বা িডতবডিতা-ডিডিক কারসে
অবযাহডত অনু সরায করসত পাসরন, ডকন্তু অবযাহডত অনু সমােন োসপসক্ষ েীমাবি র্াকসব।
 পরীক্ষে িডিয়াডট চলাকাসল যডে খকাসনা ডশক্ষার্থী অস্বডি অর্বা উডিগ্ন খবায কসর তাহসল তাসক পরীক্ষা করা হসব না।
 আপনার স্কুসলর নােথগে, যারা ইসতামসযযই আপনার েন্তানসক খচসনন - খযেব ডপতামাতা েম্মডত ডেসয়সিন তাসের েন্তানসের
পরীক্ষে পডরচালনা করসত তাসের ডবসশষ িডশক্ষে িোন করা হসব। ডকিু খক্ষসে, পরীক্ষা পডরচালনায় স্কুলগুসলাসক েহায়তা
করসত ঐ স্থাসন অডতডরক্ত িোনকারী র্াকসত পাসর। যডে আপডন চান আপনার েন্তাসনর স্কুল নােথ পরীক্ষা পডরচালনা করসবন,
তাহসল অনু গ্রহ কসর আপনার স্কুলসক অবডহত করুন। স্কুল নােথগে ডিডিক্ট 75-এর খবশীরিাগ ডশক্ষার্থীসের পরীক্ষা পডরচালনা
করসবন।
 পরীক্ষাডট নাসকর স্বল্প অিযন্তসর খোয়াব িসবশ কসর পডরচালনা করা হসব, যা ডশক্ষার্থীসের জনয অডিজ্ঞতাডট দ্রুত ও েহজ
করসব।
 অবসশসষ, আপনার েন্তান পরীক্ষায় কীিাসব োো ডেসয়সি তা আপনাসক খফাসন অবডহত করসত আপডন পযাসরন্ট খকাঅডিথসনটর
অর্বা আপনার স্কুসলর একজন মসনানীত বযডক্তর োসর্ আসগ খর্সকই বযবস্থা করসত পাসরন।
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পরীক্ষার ফলাফলেমূ হ এবিং আপনার েন্তাসনর খগাপনীয়তা:
 যখন খকাসনা ডশক্ষার্থীসক স্কুসল পরীক্ষা বা খটস্ট করা হসয় র্াসক, পরীক্ষে বা খটডস্টিং িডিয়ােহ, কখন ও কীিাসব পডরবার
ফলাফল পাসবন, খেডবষসয় তর্য আপনার েন্তাসনর োসর্ বাডেসত পািাসনা হসব।
 খবশীরিাগ পরীক্ষার ফলাফলেমূ হ 48 ঘন্টার মসযয পাওয়া যাসব। যডে আপনার েন্তান COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল পডজডটি
হয়, তাহসল পরীক্ষা িোনকারী আপনাসক খফান কসলর মাযযসম অবডহত করসবন, এবিং খটস্ট অযান্ড খেইে কপথস আপনার
পডরবারসক েিংস্থান বা ডরসোেথ ও েহায়তা িোসনর জনয খফান করসব।
 পরীক্ষা েিংিান্ত েকল িযাটা, তর্য, এবিং ফলাফল স্কুসল অর্বা খযসকাসনা NYC খহলথ + হেডপটাসলর ডবনামূ সলযর COVID19 পরীক্ষা খকসে পাওয়া যাসব—ডশক্ষার্থীর িযাটার খগাপনীয়তা েহ খেগুসলা ডেডট, খস্টট, এবিং খফিাসরল আইন িারা খগাপনীয়
ও েু রডক্ষত।
 আপনার েন্তাসনর COVID-19 আসি ডকনা তা িাো অনয খকাসনা উসেসশয COVID-19 পরীক্ষা করা হয়না।
আডম েম্মডত কীিাসব জমা ডেসত পাডর?
স্কুসলর অিযন্তসর আপনার েন্তাসনর COVID-19 পরীক্ষা করার েম্মডত পে জমা খেয়া দ্রুত ও েহজ। আপডন যডে ইসতামসযয আপনার
েম্মডত জমা ডেসয়ও র্াসকন, ফাইসল েবথোম্প্রডতক েম্মডতডট রসয়সি তা ডনডিত করসত আমরা আপনাসক আবার জমা ডেসত অনু সরায
করডি। জমা খেয়ার েু ইডট েহজ উপায় হসি:
1. অনলাইসন ফমথডট একডট ডনউ ইয়কথ ডেডট স্কুলে অযাকাউন্ট (NYCSA) বযবহার কসর পূ রে করুন।
 যডে আপনার ডশক্ষার্থীর(সের) োসর্ েিংযু ক্ত একডট NYCSA অযাকাউন্ট ইসতামসযয খর্সক র্াসক: লগ ইন করুন, আপনার
ডশক্ষার্থীর নাসম ডক্লক করুন, “অযাকাউন্ট ডনয়ন্ত্রে (Manage Account)"-এ ডক্লক করুন, এবিং এরপর যখন একডট
ড্রপিাউন খমনু য আডবিূ থত হয়, “েম্মডত ফমথেমূ হ (Consent Forms)”-এ ডক্লক করুন। পৃ ষ্ঠাডট পেুন, এবিং এরপর
এসকবাসর খশসষ আপনার েন্তাসনর জনয েম্মডত অপশনডট খবসি ডনন।
 যডে আপনার ইসতামসযযই একডট NYCSA অযাকাউন্ট না খর্সক র্াসক: আপডন mystudent.nyc োইসট এখনই একডট
ততডর করসত পাসরন! যডে আপনার স্কুসল খর্সক একডট অযাকাউন্ট ততডর করার খকাি খর্সক র্াসক, আপডন আনু মাডনক
পাাঁচ ডমডনসট একডট পূ েথ অযাকাউন্ট ততডর করসত পারসবন, এবিং এরপর উপডরডিডখত েম্মডত িোন করসত পারসবন। যডে
আপনার স্কুল খর্সক িেি অযাকাউন্ট ততডর করার (ডিসয়শন) খকাি খর্সক না র্াসক, আপডন তারপরও "COVID-19
Testing (পরীক্ষে)" -এর অযীসন “েম্মডত ডনয়ন্ত্রে (Manage Consent)”-এ ডক্লক কসর এবিং আপডন ও আপনার
েন্তাসনর তর্য িোন কসর আপনার েম্মডত তাৎক্ষডেকিাসব ডেসত পাসরন।
2. েিংযু ক্ত ফমথডট ইিংসরডজ বে অক্ষসর পূ রে ও স্বাক্ষর কসর আপনার েন্তাসনর স্কুল ডবডডিংসয় ডফসর আোর ির্ম ডেন তার স্কুসল
োসর্ ডনসয় আেু ন। একডট মুদ্রেসযাগয PDF ফাইল েশডট িাষায় পাওয়া যাসব schools.nyc.gov/covidtesting -োইসট।
আমরা েন্তান োপ্তাডহক এসলাসমসলািাসব খবসি করা খটডস্টিং অবযাহডত খপসত পাসর ডক?
অবযাহডত শুযু মাে েু ডনডেথষ্ট েীডমত কারসে খেয়া হসব। েকল অনু সরায পযথাসলাচনা করা হসব, ডকন্তু খযেব কারসে পরীক্ষা বা খটডস্টিং
করসল আপনার েন্তাসনর েক্ষমতায় েরােডর িিাব পরসব শুযু মাে খেগুসলা অবযাহডত পাসব। অবযাহডত অনু সরাসযর জনয
schools.nyc.gov/covidtesting োইসট েু ইডট ফমথ পাওয়া যাসব:
 খযেব ডশক্ষার্থীর ডচডকৎোগত কারসে অবযাহডত িসয়াজন, খকাসনা স্বাস্থযগত কারসে খটডস্টিং করা ডনরাপে হসব না (সযমন,
মুখমণ্ডসল আঘাত, নাসক অসরাপচার), তাসের জনয একডট ফমথ। এই ফমথডট অবশযই একজন িাক্তার িারা স্বাক্ষরকৃত হসত
হসব এবিং আপনাসক অবশযই একজন স্বাস্থয খেবা িোনকারী খর্সক ডচডকৎো েিংিান্ত িমাোডে জমা ডেসত হসব।
 িডতবডিতাযু ক্ত ডশক্ষার্থীসের জনয যাসের িডতবডিতার িকৃডতর কারসে ডনরাপসে পরীক্ষা করা যাসব না। পরীক্ষার জনয
এসলাসমসলািাসব খবসি খনয়ার পর আপনার েন্তাসনর স্বাস্থয খেবা িোনকারী অর্বা অনয খকাসনা খটডস্টিং িোনকারীর কাি
খর্সক COVID-19 খটডস্টিং ফমথ েিংগ্রহ করা িতযাডশত।
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স্কুসল পরীক্ষা পডরচালনার েযাডকিং ডেসস্টসম একডট ইসমইল ডিকানা অবশযই ডলডপবি করসত হসব। যডে আপডন ইসতামসযয না কসর
র্াসকন, তসব অনু গ্রহ কসর আপনার জনয একডট ইসমইল ডিকানা স্কুসল ডলডপবি আসি তা ডনডিত করুন। যডে আপনার একডট ইসমইল
ডিকানা না খর্সক র্াসক, তসব একডট ইসমইল অযাকাউন্ট ততডর করসত েহায়তা খপসত অনু গ্রহ কসর যত শীঘ্রই েম্ভব আপনার স্কুসলর
পযাসরন্ট খকাঅডিথসনটসরর োসর্ খযাগাসযাগ করুন।
যডে আডম েম্মডত পে জমা না খেই, তাহসল কী হসব?
আপনার েন্তান খযডেন স্কুল িবসন ডফসর আেসি খেডেন অবশযই েম্মডত জমা ডেসত হসব; এটা জমাোসনর তাডরখ, এবিং আমাসের জনয
েকল ডশক্ষার্থীসের অিংশগ্রহে িসয়াজন।
 যডে আপনার েন্তান েম্মডত ফমথ িাো স্কুল ডফসর আোর ির্ম ডেন েশরীসর উপডস্থত ডশক্ষা ডনসেথশনার জনয উপডস্থত হয়,
তসব ডিডিপযাল ও স্কুসলর স্টাফ েম্মডত েিংগ্রসহর জনয আপনার োসর্ খযাগাসযাগ করসব।
 এরপর, খযেব ডশক্ষার্থীর েম্মডতর ফমথ ফাইসল র্াকসব না, যারা খকাসনা ডচডকৎোগত বা িডতবডিতা-ডিডিক অবযাহডত জমা
খেয়ডন, তাসের অবশযই পুসরাপুডর েূ র খর্সক বা ডরসমাট ডশক্ষা ডনসেথশনায় স্থানান্তর করা হসব। অবযাহডত েম্পসকথ আসরা তর্য
এই েপ্তাসহ আপনার েন্তাসনর স্কুল ডিডিপযাল িোন করসবন।
খযেব ডশক্ষার্থী ডিডিক্ট 75 ইনক্লুশন খিাগ্রামেমূ সহ এনসরালকৃত তাসের খক্ষসে কী হসব?
ডিডিক্ট 75 ইনক্লুশন খিাগ্রামেমূ সহ এনসরালকৃত ডশক্ষার্থীরা তাসের খজনাসরল এিুসকশন (োযারে ডশক্ষা) েহপািীসের মতই একই
COVID-19 পরীক্ষে খিাগ্রাসম অিংশগ্রহে করসব। তাসের পরীক্ষােমূ হ বাডহযক িোনকারী িারা পডরচাডলত হসব। েকল ডশক্ষার্থীসের
মতই, এই খিাগ্রাসমর ডশক্ষার্থীরা উপসর উসিডখত অনু যায়ী একডট ডশক্ষাগত অর্বা িডতবডিতা-ডিডিক অবযাহডত অনু সরায করসত
পাসর। খযেব ডশক্ষার্থী ডিডিক্ট 75 ইনক্লুশন খিাগ্রাসমর মাযযসম খেশাল এিুসকশন ডটচার োসপাটথ োডিথসেে (ডশক্ষক েহসযাডগতা
পডরসষবােমূ হ) (SETSS) গ্রহে করসি তারা তাসের কডমউডনডট ডিডিক্ট স্কুসল খরডজস্টারকৃত। এডলসমন্টাডর স্কুল এনক্লুশন খিাগ্রাসম
অিংশগ্রহেকারী ডমশ্র বা খেসন্ডি ডশক্ষার ডশক্ষার্থীবৃ সের জনয স্কুল িবনগুসলা 7 ডিসেম্বর খুলসি।
6-12 খগ্রি স্কুলগুসলার ডমিল ও হাই স্কুল ইনক্লুশন খিাগ্রামেমূ সহ অিংশগ্রহেকারী ডশক্ষার্থীরা পুনরায় ডফসর আোর ডেন ডনযথাডরত না
হওয়া পযথন্ত স্কুল িবনগুসলাসত ডফরসব না। েশরীসর ডফসর আোর তাডরখ পযথন্ত, এই ডশক্ষার্থীরা তাসের খজনাসরল এিুসকশন (োযারে
ডশক্ষা) েহপািীসের পাশাপাডশ েূ র খর্সক বা ডরসমাটিাসব অবযাহতিাসব ডশখসব এবিং তাসের ইনক্লুশন খিাগ্রাসমর SETSS িোনকারীগে
িারা ডবসশষিাসব ডিজাইনকৃত েূ র খর্সক বা ডরসমাট ডশক্ষা ডনসেথশনা গ্রহে করসব। একইিাসব, ডিডিক্ট 75 ইনডটসগ্রসটি খকা-ডটডচিং
(েমডিত েহ-ডশক্ষকতা) (ICT) খিাগ্রাসম িডতথ ডশক্ষার্থীরা তাসের কডমউডনডট ডিডিক্ট স্কুসল ডফসর যাওয়ার তাডরসখ স্কুল িবসন ডফসর
যাসব। খকাসনা িশ্ন র্াকসল D75Inclusion@schools.nyc.gov ডিকানায় ইসমইল করুন।
এই গুরুেপূ েথ স্বাস্থয উসেযাসগ অিংশগ্রহসের জনয েকল ডশক্ষার্থীসের েু ডবযা িোসনর এই িয়াশ আমরা আশা করডি পডরবারসের
নমনীয়তা িোন করসব। পাাঁচ বসরাজুসে স্কুল কডমউডনডটগুসলাসক ডনরাপে ও েু স্থ রাখসত আপনার অিংশীোডরে, েহসযাডগতা, এবিং
োমডগ্রক অঙ্গীকাসরর িডত আমরা গিীরিাসব কৃতজ্ঞতা জানাডি। েম্মডত ফমথ ও ডনরাপিার পর্ডনসেথশনা অর্বা ডেডটর 22-ডট ডি
COVID-22 পরীক্ষা খকে েম্পসকথ তসর্যর পাশাপাডশ, আমাসের স্কুসলর অিযন্তসর এসলাসমসলািাসব খবসি ডনসয় করা পরীক্ষার ডনয়মনীডত
েম্পসকথ আসরা তসর্যর জনয, ডিডজট করুন schools.nyc.gov/covidtesting ।
ডবনীত,

ডরচািথ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চযাসিলর
ডনউ ইয়কথ ডেডট ডিপাটথসমন্ট অি এিুসকশন
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