14 এপ্রিল, 2022
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
ক াপ্রিড-19 (COVID-19) মহামািী চলা ালল, আমালেি স্কুলসমূ হ কখালা িাখলে এবং কেলললমলয়লেি জন্য সবলচলয়
প্রন্িাপে স্থান্সমূ লহি অন্যেম প্রহলসলব বজায় িাখলে, আমালেি “প্রন্িাপলে থা ু ন্, সবপ্র েু চালু িাখুন্” (লে সাইফ, কে
ওলপন্) পপ্রি ল্পন্াপ্রি সফল হলয়লে, এমন্প্র আমিা K-12 কেলডি প্রিক্ষাথগীলেি মাস্ক পপ্রিধালন্ি বাধযবাধ ো েুলল
কন্য়াি পলিও। বসন্ত ালীন্ (প্ররং-এি) অব ালিি পি আমালেি স্কুল প্রমউপ্রন্প্রিল প্রন্িাপে িাখলে, আমিা স ল
প্রিক্ষাথগীলেি, োলেি প্রি া বা িযা প্রসন্ েহলেি েযািাস (অবস্থা) যাই কহা ন্া ক ন্, 25 এপ্রিল স্কুলল প্রফলি আসাি
আলর্ ক াপ্রিড-19 (COVID-19)-এি পিীক্ষা বা কিে িলে কজাি উৎসাহ প্রেপ্রি। আপন্াি সন্তান্ PCR, লযাবপ্রিপ্রি কিে, প্র ংবা এ প্রি কহাম কিে (বাপ্রিলে র্ৃ হীে পিীক্ষাি সিঞ্জাম)-এি মাধযলম পিীক্ষা িলে পালি। আপন্াি
সন্তান্ল চািপ্রি ক াপ্রিড-19 (COVID-19) কহাম কিে কেয়া হলয়প্রেল; েু ইপ্রি আপন্াি সন্তালন্ি জন্য এবং েু ইপ্রি
পপ্রিবালিি এ সেলসযি জন্য।
আপন্াি বা আপন্াি পপ্রিবালিি ািও কিে-এি ফলাফল যপ্রে পপ্রজপ্রিি আলস, আমিা অেযন্ত আন্লেি সালথ জান্াপ্রি
কয 12 বেি ও অপ্রধ েি বয়সী যালেি পপ্রজপ্রিি এলসলে োলেি জন্য িাইিাস প্রবলিাধী (অযান্টাই-িাইিাল) ঔষধ সহ
াযগ ি ক াপ্রিড-19 (COVID-19) প্রচপ্র ৎসা পাওয়া যালি। আপপ্রন্ এসব ঔষধ আপন্াি ডাক্তাি ও স্বাস্থযলসবা
িোন্ ািীি াে কথল কপলে পালিন্, অথবা আপপ্রন্ 212-COVID19 ন্ম্বলি কফান্ লি এ জন্ প্রচপ্র ৎসা
কপিাোলিি সালথ প্রচপ্র ৎসাি প্রব ল্পসমূ হ প্রন্লয় আললাচন্া িলে পালিন্। লক্ষেসমূ হ কেখা কেওয়াি পি যে দ্রুে সম্ভব
প্রচপ্র ৎসা শুরু িলল ো িাললা াজ লি এবং কসিা লক্ষে হ্রাস িলে ও হাসপাোলল িপ্রেগ হওয়া এিালে সহায়ো
লি। আিও েলথযি জন্য অন্ু েহ লি https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/treatmentsavailable.pdf কেখুন্ (অন্ু েহ লি লক্ষয িলবন্ কয, এই েৃেীয়-পক্ষ কথল িাপ্ত েথয-উপ িলেি অন্ু বাে ন্াও থা লে
পালি)। *
খন্ আমাি সন্তালন্ি কহাম কিে (বাপ্রিলে পিীক্ষা) িা উপ্রচে?
 িপ্রন্বাি, 23 এপ্রিল সন্ধ্যায় কয ক াপ্রিড কহাম কিে (বাপ্রিলে পিীক্ষা) িোন্ িা হলয়লে, কসগুললাি এ প্রি
বযবহাি িলে অন্ু েহ লি আপন্াি সন্তান্ল সহায়ো রুন্।
 োি 24 ঘণ্টা পি, িপ্রববাি, 24 এপ্রিল সন্ধ্যায়, আপন্াি সন্তান্ল প্রিেীয় কহাম কিে (বাপ্রিলে পিীক্ষা) প্রন্লে
সহায়ো রুন্।
 যপ্রে উিয় পিীক্ষায় আপন্াি সন্তালন্ি ফলাফল কন্লর্প্রিি আলস এবং কস সু স্থ কবাধ লি, েলব োি কসামবাি,
25 এপ্রিল স্কুলল আসা উপ্রচে।
 অন্ু েহ লি লক্ষয িলবন্ কয, যপ্রে আপন্াি সন্তান্ প্রবর্ে 90 প্রেলন্ি মলধয ক াপ্রিড-19 (COVID-19)-এি
প্রন্প্রিে সংক্রমে কথল সু স্থ হলয় থাল , েলব োি ক ালন্া কিে (পিীক্ষা) িাি িলয়াজন্ কন্ই এবং শুধু মাত্র
সু স্থ কবাধ িললই কসামবাি, 25 এপ্রিল োি স্কুলল অংিেহে িা উপ্রচে।
যপ্রে আপন্াি সন্তালন্ি এ প্রি কিলেি ফলাফল পপ্রজপ্রিি আলস েলব আপ্রম ী িলবা?
 প্র ন্ডাির্ালিগন্ এবং এিলচলয় কবপ্রি বয়সী: অন্ু েহ লি আপন্াি স্কুলল জাপ্রন্লয় প্রেন্ এবং আপন্াি সন্তান্ল
পাাঁচ প্রেলন্ি জন্য বাপ্রিলে আলাো (আইলসাললিন্) িাখুন্। যপ্রে ক ালন্া লক্ষে ন্া থাল বা লক্ষেসমূ লহ উন্নপ্রে
হলে থাল (এি অন্তিুগক্ত আলে ওষু ধ কসবন্ োিা 24 ঘণ্টা জ্বিমুক্ত থা া), োহলল আপন্াি সন্তান্ ষষ্ঠ প্রেন্
স্কুলল প্রফলি আসলে পালি। আপন্াি সন্তালন্ি পপ্রজপ্রিি ফলাফল আসাি পি কথল 10 প্রেন্ পযগন্ত অবিযই
যথাযথ প্রফি হয়, এমন্ মাস্ক পিলে হলব।
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প্রি-K এবং এিলচলয় ম বয়সী: অন্ু েহ লি আপন্াি স্কুল/লিাোমল জাপ্রন্লয় প্রেন্ এবং আপন্াি সন্তান্ল
েি প্রেলন্ি জন্য বাপ্রিলে আলাো (আইলসাললিন্) িাখুন্। আপন্াি সন্তান্ েিম প্রেন্ পি আপন্াি
স্কুলল/লিাোলম প্রফলি আসলে পালি।
স ল বয়সীি জন্য:
o অন্ু েহ লি স্মিে িাখলবন্ কয যপ্রে আপন্াি সন্তালন্ি কিে বা পিীক্ষাি ফলাফল পপ্রজপ্রিি আলস,
েলব আলাো (আইলসাললিন্) থা া ালীন্ সময় আপন্াি সন্তালন্ি অযু র্পৎ (অযাপ্রসলরান্াস) েূ ি
কথল (প্রিলমাি) প্রিক্ষা-প্রন্লেগিন্া পাবাি এবং াযগ সমলয় (অপ্রফস আওয়ালি) কযার্ালযার্ িাি
অপ্রধ াি আলে।
o যপ্রে আপন্াি সন্তালন্ি কিে বা পিীক্ষাি ফলাফল পপ্রজপ্রিি আলস েলব কযসব বািপ্রে েথয পাওয়া যালব,
কসগুললাি জন্য অন্ু েহ লি schools.nyc.gov/2022Health -সাইলি অবপ্রস্থে, আমালেি ক াপ্রিড-19
(COVID-19) প্রবষলয় প্রন্লেগিন্াি চািগসমূ হ কেখুন্।

কিে প্র ি সংক্রান্ত প্রন্লেগিন্া আপ্রম ক াথায় কপলে পাপ্রি?
 কিে প্র িগুললালে প্রন্লেগিন্া মুপ্রিে থাল , কযগুললা পিীক্ষা বা কিে িাি সময় আপন্াি অন্ু সিে িা
উপ্রচে। এোিাও আপন্াি কিে প্র িপ্রি ীিালব বযবহাি িলে হলব, কসপ্রবষলয় আপপ্রন্ বহুপ্রবধ িাষায় প্রিপ্রডও
schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits -সাইলি কেখলে পালিন্।
আমালেি স্কুলগুললালে ক াপ্রিড-19 (COVID-19) সংক্রমে কিালধ আপন্াি অংিিু ু িাি জন্য ধন্যবাে! েু প্রিি পি
আপন্াি সন্তান্ যখন্ স্কুলল প্রফলি আসলব, েখন্ কস কযন্ িপ্রেপ্রেন্ দেপ্রন্ সু স্থো যাচাই িে (লহলথ প্রিপ্রন্ং) পূ িে িলে,
অন্ু েহ লি ো প্রন্প্রিে রুন্, যা healthscreening.schools.nyc -এ পাওয়া যালব।
স্মিে প্রিলয় প্রেপ্রি, ক াপ্রিড-19 (COVID-19) কিালধ এবং আমালেি স্কুলগুললাল আমালেি স ল প্রিক্ষাথগীি জন্য
প্রন্িাপে িাখাি সবলচলয় গুরুত্বপূ েগ হাপ্রেয়াি হললা প্রি ােহে বা িযা প্রসলন্িন্। 5 এবং এিলচলয় কবপ্রি বয়সী
কেলললমলয়িা ক াপ্রিড-19 (COVID-19) প্রি া বা িযা প্রসন্ কেয়াি কযার্য। যপ্রে আপন্াি সন্তান্ ক াপ্রিড-19 (COVID19) প্রি া বা িযা প্রসন্ কেয়াি কযার্য হলয় থাল প্র ন্তু এখন্ও প্রি া বা িযা প্রসন্ েহে লিপ্রন্, েলব অন্ু েহ লি
বসন্ত ালীন্ (প্ররং-এি) েু প্রিলে এই vaccinefinder.nyc.gov -সাইলি অথবা 311 ন্ম্বলি কফান্ লি আপন্াি প্রন্ িবেগী
প্রি াল লে (িযা প্রসন্ সাইলি) এ প্রি অযাপলয়ন্টলমন্ট রুন্। অপ্রিবাসন্ অথবা স্বাস্থয প্রবমাি অবস্থা বা েযািাস যাই
কহা ন্া ক ন্, স ল প্রন্উ ইয় গবাসীল এই প্রি া বা িযা প্রসন্প্রি প্রবন্ামূ ললয কেয়া হলব।
পুলিাপুপ্রি িযা প্রসন্ বা প্রি া িাপ্ত 12 এবং এিলচলয় কবপ্রি বয়সী, যািা মপলক্ষ পাাঁচ মালস আলর্ েু ই কডাজ-এি
িযা প্রসলন্ি প্রিেীয় কডাজ েহে লিলেন্, োলেি জন্য এখন্ িযা প্রসন্ বুোি িি পাওয়া যালি। বুোি িি সম্পল গ
আিও েলথযি জন্য www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost কেখুন্।
আপপ্রন্ ও আপন্াি সন্তালন্ি জন্য এ প্রি আন্েময় ও প্রবশ্রামপূ েগ অব াি

ামন্া

িপ্রে।

ড. প্রক্রপ্রেন্া কমলললেজ (Cristina Meléndez)
এপ্রিপ্র উপ্রিি প্রডলিক্টি
ফযাপ্রমপ্রল অযান্ড প্রমউপ্রন্প্রি এন্লর্জলমন্ট
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