10 মে, 2022
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
আেিা আনন্দেি সান্দে ম াষণা প্রিপ্রি মে প্রনউ ইয়র্গ প্রসপ্রি প্রিপািগন্দেন্ট অভ এিুন্দর্শন (DOE), িে এবং এধিন্দণি বছি মশন্দষ এর্বাি আন্দয়াপ্রিত নান্দেি অনু ষ্ঠান্দন
প্রির্ািান বা ভযার্প্রসন্দনশন স্ট্যািাস োই মহার্ না মর্ন, প্রশক্ষােগীন্দিি অংশগ্রহন্দণি অনু েপ্রত মিয়া হন্দব। এই প্রসদ্ধান্তপ্রি প্রনউ ইয়র্গ প্রসপ্রি প্রিপািগন্দেন্ট অভ মহলথ্ অযান্ড
মেন্টাল হাইপ্রিন-এি পেপ্রনন্দিগশনাি উপি প্রভপ্রি র্ন্দি মনয়া হন্দয়ন্দছ - এই িে এবং এধিন্দণি বছি মশন্দষ এর্বাি আন্দয়াপ্রিত নান্দেি অনু ষ্ঠান্দন উচ্চ ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ পাঠ্যক্রে
বপ্রহভূ গত র্েগর্ান্দে প্রির্াগ্রহণ বা ভযার্প্রসন্দনশন গ্রহন্দণি আবশযর্তা সংক্রান্ত মহলথ্ র্প্রেশনান্দিি আন্দিন্দশি এপ্রিয়ািভুি নয়।
DOE এখন সর্ল প্রশক্ষােগীন্দিি োিপ্রি মর্াপ্রভি-19 (COVID-19) মহাে মিস্ট্ প্রর্ি (বাপ্রিন্দত পিীক্ষাি সিঞ্জাে) িিান র্িন্দছ, এবং আেিা মিাি সু পাপ্রিশ র্িপ্রছ মে
আপনাি সন্তান িযান্স বা িে-এি 24 ন্টা আন্দর্ মেন এর্প্রি মিস্ট্ মনয় এবং অনু ষ্ঠানপ্রিি পাুঁে প্রিন পি মেন প্রিতীয় মিস্ট্প্রি মনয়। েপ্রি আপনাি সন্তান িযান্স প্রর্ংবা
িে-এ অংশগ্রহণ র্িাি পন্দিি প্রিনগুন্দলান্দত মর্াপ্রভি-19 (COVID-19)-এি উপসর্গগুন্দলা লক্ষয র্ন্দি, তন্দব অনু গ্রহ র্ন্দি অপ্রতসত্বি আপনাি সন্তানন্দর্ এর্প্রি মহাে মিস্ট্
প্রনন্দত সহায়তা র্রুন। এছািাও আেিা মিাি সু পাপ্রিশ র্িপ্রছ মে এর্প্রি বািপ্রত সু িক্ষাি স্তি প্রহন্দসন্দব প্রশক্ষােগী ও স্ট্াফর্ণ মেন অনু ষ্ঠান্দন এর্প্রি উচ্চ-োনসম্পন্ন N95
অেবা KN95 োস্ক পপ্রিধান র্ন্দি।
অপ্রতপ্রিিভাব, মেন্দর্ান্দনা িযান্স অেবা িে-এ অংশগ্রহণ র্িন্দত হন্দল দিপ্রনর্ সু স্থতা োোই বা মিইপ্রল মহলথ্ ফেগপ্রি পূ িণ র্িন্দত হন্দব, ো
healthscreening.schools.nyc -সাইন্দি পাওয়া োন্দব। মেসব অনু ষ্ঠান স্কুল ভবন্দন অনু প্রষ্ঠত হন্দব, মসগুন্দলান্দত সর্ল মশন্দপিনন্দর্ এখনও প্রির্ািান বা ভযার্প্রসন্দনশন্দনি
িোণ িিশগন র্িন্দত হন্দব। অনু গ্রহ র্ন্দি লক্ষয র্িন্দবন মে েপ্রি মর্ানও িে এবং বছি মশন্দষ এর্বাি আন্দয়াপ্রিত নান্দেি অনু ষ্ঠানপ্রি স্কুন্দলি বাপ্রহন্দি অনযত্র (ন্দভনু য)
আন্দয়াপ্রিত হয়, তন্দব অংশগ্রহণর্ািীন্দিি অবশযই ঐ মভনু যি মর্াপ্রভি-19 (COVID-19) সংক্রান্ত স্বাস্থয ও সু িক্ষাি শতগাবলী অনু সিণ র্িন্দত হন্দব, এন্দত অন্তভুগি
আবশযর্ হন্দল প্রির্ািান বা ভযার্প্রসন্দনশন্দনি িোণ িিশগন।
স্মিণ র্প্রিন্দয় প্রিপ্রি, মর্াপ্রভি-19 (COVID-19) মিান্দধ এবং আোন্দিি স্কুলগুন্দলান্দর্ আোন্দিি সর্ল প্রশক্ষােগীি িনয প্রনিাপি িাখাি সবন্দেন্দয় গুরুত্বপূ ণগ হাপ্রতয়াি হন্দলা
প্রির্াগ্রহণ বা ভযার্প্রসন্দনশন। 5 এবং এিন্দেন্দয় মবপ্রশ বয়সী মছন্দলন্দেন্দয়িা মর্াপ্রভি-19 (COVID-19) প্রির্া বা ভযার্প্রসন মিয়াি মোর্য। েপ্রি আপনাি সন্তান মর্াপ্রভি-19
(COVID-19) প্রির্া বা ভযার্প্রসন মিয়াি মোর্য হন্দয় োন্দর্ প্রর্ন্তু এখনও প্রির্া বা ভযার্প্রসন গ্রহণ র্ন্দিপ্রন, তন্দব অনু গ্রহ র্ন্দি vaccinefinder.nyc.gov ওন্দয়বসাইন্দি
এর্প্রি অযাপন্দয়ন্টন্দেন্ট র্রুন অেবা 311 নম্বন্দি মফান র্ন্দি আপনাি প্রনর্িবতগী প্রির্ান্দর্ন্দ্রপ্রি (ভযার্প্রসন সাইি) খুুঁন্দি প্রনন। অপ্রভবাসন অেবা স্বাস্থয প্রবোি অবস্থা বা
স্ট্যািাস োই মহার্ না মর্ন, সর্ল প্রনউ ইয়র্গবাসীন্দর্ এই প্রির্া বা ভযার্প্রসনপ্রি প্রবনােূ ন্দলয মিয়া হন্দব।
পুন্দিাপুপ্রি ভযার্প্রসন বা প্রির্া িাপ্ত 12 এবং এিন্দেন্দয় মবপ্রশ বয়সী, োিা র্েপন্দক্ষ পাুঁে োন্দস আন্দর্ িু ই মিাি-এি ভযার্প্রসন্দনি প্রিতীয় মিাি গ্রহণ র্ন্দিন্দছন, তান্দিি িনয
এখন ভযার্প্রসন বু স্ট্াি শি পাওয়া োন্দি। বু স্ট্াি শি সম্পন্দর্গ আিও তন্দেযি িনয www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost মিখুন।
আপনান্দিি অবযাহত অংশীিাপ্রিন্দত্বি িনয ধনযবাি।
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