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আোলেি “লনিাপলে িাকুন, দখািা িাখুন” পলিকল্পনাি অধীলন, েহাোিী চিাকালি আোলেি স্কুিসেূ হ দখািা িলয়লে এবাং দেলিলেলয়লেি জনু
সবলচলয় লনিাপে স্থানসেূ লহি েলধু একলট লহলসলব লনলণিে হলয়লে, এেনলক ওলেক্রলনি প্রবি প্রলকাপ চিাকালিও। আেিা ঐ সাফলিুি উপি
লিলি কলি অগ্রসি হলে অঙ্গীকািবদ্ধ। পলিবালিি জনু এই আপলডট বা হািনাগাে আোলেি সবিসাম্প্রলেক স্বাস্থু ও সু িক্ষাি নীলেোিা সম্পলকি
গুরুত্বপূ ণি েিু প্রোন কিলব, যা দসােবাি, 31 জানু য়ালি বাস্তবালয়ে হলব।

লবষয়সূ লচ:


হািনাগােকৃে দকালিড-19 (COVID-19) লবষয়ক স্বাস্থু ও সু িক্ষাি নীলেোিা
o
o
o
o
o



েুদ্রণলযাগু লসদ্ধান্ত লবষয়ক চাটিসেূ হ
দকালিড-19 (COVID-19) দকইলসি জনু আইলসালিশন বা আিাোিালব িাকাি জনু সাংলক্ষপ্তকৃে সেয়
দকালিড-19 (COVID-19)-এ সাংক্রালেে কালিা কাোকালে আসাি দক্ষলে সাংলক্ষপ্তকৃে দকায়ালিন্টাইলনি সেয়
দকালিড-19 (COVID-19) দহাে দটস্ট লকট (বালিলে পিীক্ষাি সিঞ্জাে)
দকালিড-19 (COVID-19)-এি কািলণ পৃ িককৃে লশক্ষািিীলেি জনু েূ ি দিলক বা লিলোট লশক্ষা-লনলেিশনা

আোলেি কলেউলনলটলেি সু স্থ িাখা
o
o
o

দেলনক সু স্থো যাচাইকিণ বা দহিথ লিলনাং
োস্ক (নাক-েুলখি আবিণ) সম্পলকিে স্মািক
দকালিড-19 (COVID-19) িুাকলসন বুস্টাি শটসেূ হ

হািনাগােকৃে দকালিড-19 (COVID-19) লবষয়ক স্বাস্থু ও সু িক্ষাি নীলেোিা
েুদ্রণলযাগু লসদ্ধান্ত লবষয়ক চাটিসেূ হ
পলিবািলেি লসদ্ধান্ত গ্রহলণ সহায়ো কিাি জনু সু স্পষ্ট েিু প্রলয়াজন ো আেিা বু লি। লনলচ লবস্তালিে বুাখুাকৃে নীলেোিাি একলট েৃ শুোন
গাইলডি জনু, schools.nyc.gov/2021health দেখুন - দসখালন যলে আপনাি সন্তান দকালিড-19 (COVID-19) সাংক্রালেে কালিা কাোকালে
এলস িালক, অিবা দকালিড-19 (COVID-19) পিীক্ষাি ফিাফি পলজলটি আসলি আপনাি কী কী পেলক্ষপ গ্রহণ কিলে হলব, দসটাি
রূপলিখাকৃে েু ইলট চাটি দেয়া আলে:
 আলিি চাইল্ডহুড (LYFE, 3-K, লপ্র-K, অিবা আলিিিানি) পলিবািবলগিি জনু দকালিড-19 (COVID-19) চাটি
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লকন্ডািগালটিন–12 দগ্রলডি লশক্ষািিীলেি জনু দকালিড-19 (COVID-19) চাটি

দকালিড-19 (COVID-19) দকইলসি জনু আইলসালিশন বা আিাোিালব িাকাি জনু সাংলক্ষপ্তকৃে সেয়
দসন্টািস ফি লডলজজ কলরাি অুান্ড লপ্রলিনশন (CDC) এবাং লনউ ইয়কি দস্টট লডপাটিলেন্ট অি দহিথ (DOH)-এি পিলনলেিশনা অনু যায়ী, লনউ
ইয়কি লসলট লডপাটিলেন্ট অি এডুলকশন (DOE) দকালিড-19 (COVID-19) পিীক্ষায় দযসব K-12 লশক্ষািিীি পলজলটি এলসলে োলেি জনু
আিাোিালব িাকাি (আইলসালিশন) সেয়, 10 লেন দিলক 5 লেলন কলেলয় এলনলে। এি অিি, যলে আপনাি সন্তালনি COVID-19 পিীক্ষাি
ফিাফি পলজলটি আলস এবাং দস লকন্ডািগালটিন লকাংবা এিলচলয় উচ্চ দকানও দগ্রলড পিলে, েলব োি দকানও উপসগি না িাকলি লকাংবা উপসলগিি
উন্নলে হলে, এবাং জ্বি হ্রাসকািী দকালনা ঔষধ দসবন না কলি অন্তে 24 ঘন্টা জ্বি আলসলন, এেোবস্থায় দস ষষ্ঠ (6) লেন স্কুলি লফলি আসলে
পালি। দযসব লশক্ষািিী আিাো িাকাি (আইলসালিশলনি) পি ষষ্ঠ (6) লেন স্কুলি দযাগ দেলব োলেি ষষ্ঠ দিলক েশে (6-10) লেবস একলট
যিাযিিালব লফট হয় এেন একলট োস্ক, দযেন KN95, KF94, অিবা একলট লডসলপালজবি সালজিকুাি োলস্কি উপি একলট কাপলিি োস্ক
পিলে হলব।
অনু গ্রহ কলি িক্ষু কিলবন দয দকানও লশক্ষািিী (লযলকালনা দগ্রলডি), দয আিাোিালব িাকাি (আইলসালিশলনি) সেয় সম্পন্ন কলিলে, োলেি স্কুলি
দফিাি জনু পিীক্ষাি দনলগলটি ফিাফলিি প্রোণ প্রেশিন কিাি প্রলয়াজন দনই।

দকালিড-19 (COVID-19)-এ সাংক্রালেে কালিা কাোকালে আসাি দক্ষলে সাংলক্ষপ্তকৃে দকায়ালিন্টাইলনি সেয়
দযসব লশক্ষািিী দকালিড-19 (COVID-19)-এ সাংক্রালেে কালিা কাোকালে এলসলে োলেি জনুও CDC এবাং DOH দকায়ালিন্টাইলনি সেয় কলেলয়
এলনলে। স্কুলি সাংক্রালেে কালিা কাোকালে আসলি, লকন্ডািগালটিন অিবা উচ্চেি দগ্রলডি লশক্ষািিীিা স্কুলি অাংশগ্রহলণি জনু দহাে দটস্ট লকট
(বালিলে পিীক্ষাি সিঞ্জাে) বুবহাি কিলব। যলে আপনাি সন্তান পুলিাপুলি লটকাপ্রাপ্ত বা িুাকলসলনলটড না হলয় িালক এবাং স্কুি দসলটাংলয়ি
বালহলি দকালিড-19 (COVID-19)-এ সাংক্রালেে কালিা কাোকালে আসলি, আপনাি সন্তানলক অবশুই নূ ুনেে 5 লেন দকায়ালিন্টাইন কিলে হলব;
এটা 10 লেন দিলক কলেলয় ধাযি কিা হলয়লে। যলে আপনাি সন্তান পুলিাপুলি লটকাপ্রাপ্ত বা িুাকলসলনলটড হলয় িালক এবাং স্কুলিি বালহলি
সাংক্রালেে কালিা কাোকালে এলস িালক, েলব যলে োি দকানও উপসগি না িাকলি দস স্কুলি অাংশগ্রহণ অবুাহে িাখলে পািলব। স্কুি প্রাঙ্গলন
িাকাকািীন সেয় সকি লশক্ষািিীলেি োস্ক পলিধান বাধুোেূ িক, এবাং দযসব লশক্ষািিী আিাো িাকাি (আইলসালিশলনি) অিবা দকায়ালিন্টাইন
কিাি পি ষষ্ঠ (6) লেন স্কুলি দযাগ দেলব োলেি ষষ্ঠ দিলক েশে (6-10) লেবস একলট যিাযিিালব লফট হয় এেন একলট োস্ক, দযেন KN95,
KF94, অিবা একলট লডসলপালজবি সালজিকুাি োলস্কি উপি একলট কাপলিি োস্ক পিলে হলব।
দযসব দেলিলেলয় নূ ুনেে 2 বেি বয়সী এবাং LYFE, 3K, অিবা লপ্র-K ক্লাসরুলে অাংশগ্রহণ কিলে, োলেি যলে উপসগি না দিলক িালক, েশে
(10) লেবস পযিন্ত যিাযিিালব লফট হয় এেন একলট োস্ক পলিধান কিলে সক্ষে, এবাং দকানও স্বাস্থু দসবা প্রোনকািী দ্বািা গৃ হীে োি দকালিড19 (COVID-19)-এি ডায়াগনলস্টক পিীক্ষাি ফিাফি দনলগলটি এলসলে লকাংবা চেুিি (4) ও পঞ্চে (5) লেলন বালিলে গৃ হীে পিীক্ষাি (লহাে
দটস্ট) ফিাফি দনলগলটি এলসলে, শুধু োে েলবই 5 লেন দকায়ালিন্টাইন কিলে হলব।
েু ই (2) বেলিি কে বয়সী দেলিলেলয়, যািা LYFE ক্লাসরুেগুলিালে অাংশগ্রহণ কিলে, োলেি এখনও অবশুই 10 লেন পযিন্ত দকায়ালিন্টাইন
কিলে হলব, লকন্তু যলে দকানও উপসগি না দিলক িালক এবাং পঞ্চে (5) লকাংবা এি পিবেিী দকানও লেন, একজন স্বাস্থু দসবা প্রোনকািী দ্বািা
গৃ হীে োি দকালিড-19 (COVID-19)-এি ডায়াগনলস্টক পিীক্ষাি ফিাফি দনলগলটি আলস, েলব অষ্টে (8) লেবলস স্কুলি লফলি আসলে পালিন।
এই বয়সীলেি জনু বালিলে গৃ হীে পিীক্ষা (লহাে দটস্ট) দবধ বলি লবলবলচে নয়, যলেনা একজন স্বাস্থু দসবা প্রোনকািী দ্বািা ো গৃ হীে হয়।
LYFE, 3-K, অিবা লপ্র-K ক্লাসরুলে অাংশগ্রহণকািী দকানও লশক্ষািিী দয সাংক্রালেে কািও কাোকালে এলসলে লকন্তু দকালিড-19 (COVID-19)-এি
জনু পিীক্ষা কিায়লন, দস 10 লেলনি দকায়ালিন্টাইন সম্পন্ন কলি লফলি আসলে পািলব।
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দযলকালনা বয়সী একজন অ-লটকাপ্রাপ্ত লশক্ষািিী বালিলে দকালিড-19 (COVID-19)-এ সাংক্রালেে কালিা কাোকালে আসলি, দকালিড-19 (COVID19)-এ সাংক্রালেে বুলি ও লশক্ষািিী যলে একই বালিলে বসবাস কলি, েব বালিি সেলসুি আিাোিালব িাকাি (আইলসালিশলনি) সেয় দশষ
হবাি পি অন্তে আিও 5 লেন দকায়ালিন্টাইন কিলে হলব।
অনু গ্রহ কলি িক্ষু কিলবন: যলে আপনাি সন্তান লবগে 90 লেলনি েলধু দকালিড-19 (COVID-19) সাংক্রেণ দিলক সু স্থ্ হলয় উলে িালক, েলব
সাংক্রালেে কালিা কাোকালে এলস িাকলি োলক দকায়ালিন্টাইন কিলে হলব না এবাং যলে দকালিড (COVID) সেৃ শ উপসগি বা িক্ষণ যলে দেখা না
যায় োহলি স্কুলি অাংশগ্রহণ কিলে পািলব।

দকালিড-19 (COVID-19) দহাে দটস্ট লকট (বালিলে পিীক্ষাি সিঞ্জাে)
স্কুলি দকালিড-19 (COVID-19)-এ সাংক্রালেে কালিা কাোকালে আসলি 2 এবাং এিলচলয় দবশী বয়সী লশক্ষািিীলেি েু ইলট দটস্ট দেয়া হলব। দটস্ট
লকটগুলিালে লনলেিশনা েুলদ্রে িালক, দযগুলিা পিীক্ষা বা দটস্ট কিাি সেয় আপনাি অনু সিণ কিা উলচে। এোিাও আপনাি দটস্ট লকটলট কীিালব
বুবহাি কিলে হলব, দসলবষলয় আপলন বহুলবধ িাষায় লিলডও schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits -সাইলট দেখলে পালিন।
অনু গ্রহ কলি িক্ষু কিলবন: যলে আপনাি সন্তান লবগে 90 লেলনি েলধু দকালিড-19 (COVID-19) সাংক্রােণ দিলক সু স্থ্ হলয় উলে িালক, েলব
দস একলট দটস্ট লকট পালব না এবাং যলে দকালিড (COVID) সেৃ শ উপসগি বা িক্ষণ দেখা না দগলি, স্কুলি অাংশগ্রহণ কিলে পািলব।

দকালিড-19 (COVID-19)-এি কািলণ পৃিককৃে লশক্ষািিীলেি জনু েূ ি দিলক বা লিলোট লশক্ষা-লনলেিশনা
দকানও লশক্ষািিীি দকালিড-19 (COVID-19) পিীক্ষাি ফিাফি পলজলটি আসলি এবাং বালিলে অবস্থান কিলি, োি অযু গপৎ (অুালসলরানাস) েূ ি
দিলক বা লিলোটিালব লশক্ষা-লনলেিশনা পাবাি এবাং লশক্ষলকি িিুোি লিলিলে অলফলসি সেয় োাঁি সালি দযাগালযাগ কিাি অলধকাি আলে।
দসসব পলিলস্থলেলে কীিালব দেলিলেলয়িা েূ ি দিলক বা লিলোটিালব লশক্ষা-লনলেিশনা এবাং অলফস আওয়াি দপলে পালি, দসলবষলয় আপনাি স্কুি
লবস্তালিে েিু প্রোন কিলব।

আোলেি কলেউলনলটলেি সু স্থ িাখা
দেলনক সু স্থো যাচাইকািক (লহিি লিনাি)
দসােবাি, 31 জানু য়ালি দিলক শুরু কলি, দেলনক সু স্থো যাচাইকিণ বা দহিথ লিলনাং সাংলশালধে হলয় স্বাস্থু লবষয়ক নেুন নীলেোিা এবাং
দকালিড-19 (COVID-19) সাংক্রেণ দিলক যািা সু স্থ হলয়লে োলেি জনু লবকল্পসেূ লহি প্রলেফিন ঘটালব। অনু গ্রহ কলি, আপনাি সন্তানলক
প্রলেলেন স্কুলি আসাি আলগ সু স্থো যাচাইকািক (লহিি লিনাি)-লট পূ িণ কিলে সহায়ো করুন।

োস্ক (নাক-েুলখি আবিণ) সম্পলকিে স্মািক
DOE-এি োস্ক (নাক-েুলখি আবিণ) সাংক্রান্ত নীলে বিবৎ িলয়লে। েু ই বেলিি দবলশ বয়সী সকি লশক্ষািিীলেি DOE-এি দকানও লবলল্ডাংলয়
প্রলবশ কিলে হলি অবশুই োস্ক পলিধান কিলে হলব, যলেনা োলেি লচলকৎসাজলনে কািলণ দকানও োি িলয়লে। োস্ক বা নাক-েুলখি আবিণ
DOE প্রাঙ্গলনি অিুন্তলি ও বালহলি উিয়স্থলিই পলিধান কিলে হলব, দকালিড-19 (COVID-19)-এি লটকা বা িুাকলসন গ্রহলণি স্টুাটাস যাই
দহাক না দকন।
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লডপাটিলেন্ট অি দহিথ অুান্ড দেন্টাি হাইলজন (DOHMH) সু পালিশ কলি দয, সকি বুলিি েু ইলট োস্ক অিবা KN95 লকাংবা KF94-এি েে
একলট উচ্চ-োনসম্পন্ন োস্ক পলিধান লবলবচনা কিা উলচে। একলট লডসলপালজবি োলস্কি উপি একলট কাপলিি োস্ক পলিধান কিলি, ো
যিাযিিালব লফট হয় এবাং একলট সু িক্ষােূ িক বািলে স্তি দযাগ কলি।

দকালিড-19 (COVID-19) িুাকলসন বুস্টাি শটসেূ হ
বাি (12) এবাং এিলচলয় দবশী বয়সী লশক্ষািিীিা, যািা অন্তে পাাঁচ োস আলগ ফাইজাি-বালয়ানলটক (Pfizer-BioNTech)-এি লদ্বেীয় লটকা বা
িুাকলসন গ্রহণ কলিলে, োিা দকালিড-19 (COVID-19)-এি লবরুলদ্ধ প্রলেলিাধক আিও শলিশািী কিাি জনু এখন বু স্টাি শট গ্রহণ কিলে
পািলব এবাং আোলেি কলেউলনলটলক িাইিালসি লবরুলদ্ধ সু িক্ষা দপলে সহায়ো কিলব। অলিলিিিালব, 5 দিলক 11 বেি বয়সী সু লনলেিষ্ট দকানও
দিাগ-প্রলেলিাধ ক্ষেোহীন দযসব দেলিলেলয়, অন্তে 28 লেন আলগ োলেি ফাইজাি-বালয়ানলটক (Pfizer-BioNTech)-এি প্রািলেক লটকা বা
িুাকলসন গ্রহণ কলিলে, োিা এখন একলট বু স্টাি শট গ্রহণ কিাি দযাগু। CDC এবাং DOH সকি দযাগু লনউ ইয়কিবাসীলেি দকালিড-19
(COVID-19) িুাকলসলনি বু স্টাি শট গ্রহণ কিাি জনু দজাি সু পালিশ কিলে, যা লবনােূ লিু প্রেি এবাং সবিে িিু। আপনাি লনকটবেিী দকানও
িুাকলসন দকন্দ্র বা সাইট খুাঁজলে, nyc.gov/organics দেখুন।
বু স্টাি শট লবষলয় আপনাি যলে দকানও প্রশ্ন দিলক িালক, েলব অনু গ্রহ কলি আপনাি স্বাস্থু দসবা প্রোনকািীি সালি কিা বিু ন অিবা 311
নম্বলি দফান করুন।
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