COVID-19 পরীক্ষা সংকৰ্া� স�িতর ফমর্
এিট কীেসর ফমর্?
আপনার স�ান COVID-19-এ আকৰ্া� হেয়েছ িকনা তা পরীক্ষার জনয্ আমরা আপনার স�িত চাইিছ। NYC েহলথ + হসিপটাল এবং
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজন-এর সােথ একেযােগ কাজ কের িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ
এডুেকশন (NYC DOE)-এর িশক্ষাথর্ী, িশক্ষকম�লী এবং �াফেদর েকািভড-19 (COVID-19) সংকৰ্মণ পরীক্ষার জনয্ িবিভ� লয্াবেরটির
ও পিরেষবাদানকারীেদর সােথ অংশীদািরত্ব ৈতির কেরেছ।

আমার স�ানেক আপনারা কত ঘন ঘন পরীক্ষা করেবন?
িকছু িশক্ষাথর্ী, িশক্ষকম�লী এবং �াফেদর পরীক্ষা করার জনয্ আমােদর লয্াবেরটির ও পরীক্ষা পিরচালনাকারী অংশীদারগণ সময় সময়
পৰ্িতিট �ুেল আসেবন। আপিন যিদ স�িত েদন, তাহেল আপনার স�ান এক বা একািধকবার পরীক্ষার জনয্ মেনানীত হেত পাের এবং তার
পরীক্ষা বা েট� করাও হেত পাের (1) ে�ট ও িসিটর িনয়ম অনু যায়ী িকংবা (2) েস যিদ COVID-19 সংকৰ্মেণর এক বা একািধক লক্ষণ
েদখায়, িকংবা (3) যিদ েস এমন েকােনা িশক্ষাথর্ী, িশক্ষক বা �ােফর কাছাকািছ িগেয় থােক যার COVID-19 সংকৰ্মণ রেয়েছ, িকংবা (4)
যিদ েস এমন েকােনা পাঠয্কৰ্ম বিহভূ র্ত কমর্কাে� অংশগৰ্হেণর সােথ সংি��তা থােক, েযখােন এই পরীক্ষা পিরচািলত হেব।

পরীক্ষািট কী?
আপিন স�িত িদেল, আপনার স�ােনর COVID-19 ভাইরাস আেছ িক না, তা িনণর্য় করেত িবনামূ েলয্ একিট পরীক্ষা েনয়া
হেব। পরীক্ষার জনয্ নমুনা সংগৰ্েহর অ�ভুর্� আেছ Q-Tip-এর অনু রূপ একিট ক্ষুদৰ্ েসায়াব নােকর সামেনর অংেশ পৰ্েবশ
এবং/অথবা লালা (থু থু) সংগৰ্হ করা।

করান

আমার স�ােনর পরীক্ষার ফলাফল পিজিটভ এেল তা কীভােব জানেবা?
যিদ আপনার স�ােনর কাছ েথেক নমুনা সংগৰ্হ করা হয়, তাহেল আপনারা েযন জানেত পােরন, েসজনয্ বািড়েত তার সােথ আমরা তথয্
পাঠােবা। সাধারণত COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল 48-72 ঘ�ার মেধয্ জানােনা হেব।

আমার স�ােনর পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর আমার কী করা উিচত?
যিদ আপনার স�ােনর পরীক্ষার ফলাফল পিজিটভ আেস, তাহেল পরীক্ষার ফলাফল পযর্ােলাচনা করেত এবং এরপর কী করেত হেব,
েসটা আেলাচনার জনয্ অনু গৰ্হ কের অিবলেম্ব আপনার স�ােনর ডা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করেবন। আপনার স�ানেক বািড়েত েরেখ
েদয়া এবং আপনার স�ােনর �ুেল জানােনা উিচত। আপনার স�ােনর পরীক্ষার ফলাফল েনেগিটভ আসার অথর্ হে� আপনার স�ােনর
েদয়া নমুনােত ভাইরাস পাওয়া যায়িন। যােদর COVID-19 আেছ, তােদর পরীক্ষায় কখনও কখনও অসিঠক িনেগিটভ ফলাফল আেস
(যােক "ফলস্ িনেগিটভ" বলা হয়)। যিদ আপনার স�ােনর পরীক্ষার ফলাফল েনেগিটভ আেস িক� তার COVID-19-এর লক্ষণগুেলা
থােক, িকংবা আপনার যিদ স�ােনর COVID-19 সংকৰ্িমত কােরা কাছাকািছ আসা িনেয় উেদ্বগ থােক, তাহেল আপনার স�ােনর
ডা�ােরর সােথ আপনার েযাগােযাগ করা উিচত। আপনার যিদ একজন ডা�ার খুঁজেত সাহাযয্ পৰ্েয়াজন হয়, তাহেল (844) NYC4NYC নম্বের েফান করুন।

িপতামাতা, অিভভাবক বা পৰ্া�বয়� অংশগৰ্হণকারী বয্ি� পূ রণ করেবন।
িপতামাতা/অিভভাবেকর তথয্
িপতামাতা/অিভভাবক (ইংেরিজ বড় অক্ষের নাম):
িপতামাতা/অিভভাবেকর িঠকানা
িপতামাতা/অিভভাবেকর েফান/েমাবাইল #:
িপতামাতা/অিভভাবেকর ইেমইল িঠকানা:
আপনার সােথ েযাগােযােগর সবেচেয় ভােলা প�া:
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স�ােনর তথয্
স�ান (ইংেরিজ বড় অক্ষের নাম):
স�ােনর �ুল ID/OSIS # (যিদ জানা থােক):
স�ােনর জ�তািরখ:
স�ােনর বািড়র িঠকানা:

তথয্ পৰ্কাশ সংকৰ্া� িবজ্ঞি�

আইন আপনার স�ােনর িকছু তথয্ িনউ ইয়কর্ িসিট ও িনউ ইয়কর্ ে�েটর িকছু পৰ্িত�ােনর কােছ এবং তােদর সােথ পিরেষবা পৰ্দােনর
চুি�েত আব� পিরেষবা পৰ্দানকারীেদর কােছ পৰ্কােশর অনু েমাদন েদয়, এেত রেয়েছ িনেচ তািলকাব� িবষয়গুেলা। এই তথয্ েশয়ার করা
হেব শুধু জনস্বা�য্ সংি�� পৰ্সে�, যার অ�ভুর্� হেত পাের, যিদ েস COVID-19 সংকৰ্িমত কােরা কাছাকািছ িগেয় থােক, তাহেল আপনার
স�ােনর খুব কাছাকািছ আসা বয্ি�েদর জানােনা এবং আপনার কিমউিনিটেত COVID-19 িব�ার েরােধর জনয্ অনয্ানয্ পদেক্ষপ গৰ্হণ
করা। আপনার স�ান স�িকর্ত েযসব তথয্ এই পৰ্িত�ানগুেলা ও COVID-19 পরীক্ষা পিরেষবা পৰ্দানকারীেদরেক জানােনা হেত পাের,
েসগুেলার মেধয্ আেছ আপনার স�ােনর নাম ও COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল, জ�তািরখ/বয়স, িল�/জািতেগা�ী/জাতীয়তা, �ুেলর
নাম, িশক্ষক, েকাহটর্/পড (িনিদর্� সীিমত িশক্ষাথর্ী দল), এনেরালেম� ও উপি�িতর বৃ �া�, আফটার �ুল বা অনয্ানয্ পাঠয্সূ িচ-বিহর্ভূত
কমর্সূিচ েপৰ্াগৰ্ােম অশগৰ্হণকারীরা, পিরবােরর অনয্নয্ সদসয্েদর নাম, িঠকানা, েফান নম্বর, েমাবাইল নম্বর, এবং ইেমইল
িঠকানা। আপনার স�ান স�িকর্ত তথয্ েশয়ার করা হেব শুধু মাতৰ্ আপনার স�ােনর ডয্াটার (তথয্-উপাে�র) েগাপনীয়তা ও সু রক্ষা
িবধানকারী পৰ্েযাজয্ আইন এবং িসিটর নীিতর সােথ সাম�সয্ িবধান কের।

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
NYC িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন
NYS িডপাটর্েম� অভ েহলথ
NYC িডপাটর্েম� অভ ইয়ু থ অয্া� কিমউিনিট েডেভলপেম�
NYC েহলথ অয্া� হসিপটালস্ করেপােরশন
COVID-19 পরীক্ষার জনয্ চুি�ব� পিরেষবা পৰ্দানকারী

স�িত

িনেচ স্বাক্ষর করার মাধয্েম আিম পৰ্তয্য়ন করিছ েয:
•
•
•

•
•
•

আিম স্বাধীনভােব ও েস্ব�ায় এই ফমর্-এ স্বাক্ষর কেরিছ, এবং উপের উি�িখত স�ােনর িস�া� গৰ্হেণর জনয্ আমার আইনী
অিধকার আেছ।
আিম আমার স�ােনর COVID-19 সংকৰ্মণ আেছ িকনা তা পরীক্ষার জনয্ স�িত িদি�।
আিম জািন েয আপনার স�ানেক 30 েসে�ম্বর, 2022 তািরখ পযর্� একািধকবার পরীক্ষা করা হেত পাের, এবং েসগুেলা হেত
পাের (1) েটি�ং েপৰ্াগৰ্াম বা ে�ট ও িসিটর বাধয্বাধকতা অনু সাের NYC DOE ি�রকৃত সময়সূ িচ অনু যায়ী, অথবা (2) যিদ
েস COVID-19-এর এক বা একািধক উপসগর্ পৰ্দশর্ন কের, অথবা (3) যিদ েস COVID-19 আকৰ্া� েকােনা িশক্ষাথর্ী, িশক্ষক
বা �াফেদর কােরা সং�েশর্ িগেয় থােক, িকংবা (4) েকােনা পাঠয্কৰ্ম বিহভূ র্ত কমর্কাে� (েযমন কৰ্ীড়া) অংশগৰ্হেণর সােথ
সংি��তা থােক েযখােন পরীক্ষা করার জনয্ সু পািরশ করা হয়।
আিম জািন েয, এই স�িত ফমর্ 30 েসে�ম্বর, 2021 তািরখ পযর্� ৈবধ থাকেব, যিদ না আিম আমার স�িত পৰ্তয্াহার করিছ,
এই মেমর্ িলিখতভােব আমার স�ােনর �ুেলর ভারপৰ্া� েযাগােযােগর বয্ি�েক জানাই।
আিম বু িঝ েয, আইন অনু যায়ী আমার স�ােনর পরীক্ষার ফলাফল ও অনয্ানয্ তথয্ পৰ্কাশ করা হেত পাের।
আিম জািন েয, যিদ আিম 18 বছর বা অিধক বয়� িশক্ষাথর্ী হই, িকংবা আইন অনু যায়ী অনয্ েকােনাভােব আমার িনেজর
স্বা�য্েসবা স�িকর্ত িবষেয় স�িত েদই, তাহেল েয পৰ্স�গুেলােত "আমার স�ান" উি�িখত থাকেব, েসেক্ষেতৰ্ তা আমােকই
েবাঝােব এবং আিম আমার পেক্ষ স্বাক্ষর করেত পারেবা।
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িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর:

তািরখ:

(েছেলেমেয়র বয়স 18 বছেরর কম হেল)
িশক্ষাথর্ীর স্বাক্ষর:
(18 বছর বা েবিশ বয়স হেল বা অনয্ েকােনাভােব স�িতদােনর অিধকার স্বীকৃত হেল)
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তািরখ:

