18 েফবৰ্ুয়াির, 2022
িপৰ্য় পিরবারবগর্,
েকািভড-19 (COVID-19) মহামারী চলাকােল, এমনিক ওিমকৰ্েনর পৰ্বল পৰ্েকােপর সমেয়ও, আমােদর �ুলসমূ হ
েখালা রাখেত এবং েছেলেমেয়েদর জনয্ সবেচেয় িনরাপদ �ানসমূ েহর মেধয্ একিট িহেসেব বজায় রাখেত,
আমােদর “িনরাপেদ থাকুন, েখালা রাখুন” পিরক�নািট সফল হেয়েছ। মধয্ শীেতর অবকােশর পর আমােদর �ুল
কিমউিনিটেক িনরাপদ রাখেত, আমরা সকল িশক্ষাথর্ীেদর, তােদর িটকা বা ভয্াকিসন গৰ্হেণর �য্াটাস (অব�া) যাই
েহাক না েকন, 28 েফবৰ্ুয়াির �ুেল িফের আসার আেগ েকািভড-19-এর জনয্ পরীক্ষা বা েট� করেত েজার
উৎসাহ িদি�। আপনার স�ান PCR, লয্াব-িভি�ক রয্ািপড েট�, িকংবা একিট েহাম েট� িকট (বািড়েত গৃহীত
পরীক্ষার সর�াম)-এর মাধয্েম পরীক্ষা করেত পাের। আপনার স�ান বািড়েত দু ইিট েকািভড-19 েহাম েট� িনেয়
যােব, েযগুেলা একিট িকংবা দু ইিট পয্ােকেট থাকেত পাের।
আমার স�ােনর কখন েট� তথা পরীক্ষাগুেলা করা উিচত?
• পৰ্থম পরীক্ষা 26 েফবৰ্ুয়াির: শিনবার, 26 েফবৰ্ুয়াির স�য্ায় েয েকািভড েট�গুেলা পৰ্দান করা হেয়েছ,
েসগুেলার একিট বয্বহার করেত অনু গৰ্হ কের আপনার স�ানেক সহায়তা করুন।
• িদ্বতীয় পরীক্ষা 27 েফবৰ্ুয়াির: 24 ঘ�া পর, 27 েফবৰ্ুয়ািরর স�য্ায়, অনু গৰ্হ কের আপনার স�ানেক
িদ্বতীয় েট�িট িনেত সহায়তা করুন।
• যিদ আপনার স�ােনর ফলাফল েনেগিটভ আেস এবং সু � েবাধ কের, তেব তার েসামবার, 28 েফবৰ্ুয়াির
িফের আসা উিচত।
• অনু গৰ্হ কের লক্ষয্ করেবন, যিদ আপনার স�ান িবগত 90 িদেনর মেধয্ েকািভড-19-এর িনি�ত সংকৰ্মণ
েথেক সু � হেয় থােক, তেব তার একিট েট� গৰ্হণ করার পৰ্েয়াজন েনই এবং সু � েবাধ করেল
েসামবার, 28 েফবৰ্ুয়াির �ুেল অংশগৰ্হণ করা উিচত।
যিদ আপনার স�ােনর একিট েটে�র ফলাফল পিজিটভ আেস তেব আিম কী করেবা?
• িক�ারগােটর্ন এবং এরেচেয় েবিশ বয়সী: অনু গৰ্হ কের আপনার �ুলেক জািনেয় িদন এবং আপনার
স�ানেক পাঁচ িদেনর জনয্ আলাদা (আইেসােলশন) রাখুন। আপনার স�ােনর েকানও উপসগর্ না থাকেল
অথবা উপসগর্সমূ েহর উ�িত হেল (এেত অ�ভুর্�, ঔষধ েসবন না কের 24 ঘ�া জ্বরমু� থাকা) এবং
েযিদন পিজিটভ েট� এেসেছ েসিদন েথেক দশম িদন পযর্� একিট যথাযথ িফট হয় এমন একিট মা�
পরেত পাের, তেব ষ� িদন �ুেল িফের আসেত পাের।
• িপৰ্-K এবং এরেচেয় কম বয়সী: অনু গৰ্হ কের আপনার �ুল/েপৰ্াগৰ্ােমর �ুলেক জািনেয় িদন এবং
আপনার স�ানেক দশ িদেনর জনয্ আলাদা (আইেসােলশন) রাখুন। আপনার স�ান দশম িদন পর
�ুেল/েপৰ্াগৰ্ােম িফের আসেত পাের।
• সকল বয়সীর জনয্:
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o

অনু গৰ্হ কের �রণ রাখেবন েয যিদ আপনার স�ােনর েট� বা পরীক্ষার ফলাফল পিজিটভ
আেস, তেব আলাদা (আইেসােলশন) থাকাকালীন সময় আপনার স�ােনর অযু গপৎ
(অয্ািসে�ানাস) িশক্ষা-িনেদর্শনা পাবার এবং কাযর্ সমেয় (অিফস আওয়াের) েযাগােযােগর
অিধকার আেছ।

o যিদ আপনার স�ােনর েট� বা পরীক্ষার ফলাফল পিজিটভ আেস তেব েযসব বাড়িত তথয্ পাওয়া যােব,
েসগুেলার জনয্ অনু গৰ্হ কের schools.nyc.gov/2022Health -সাইেট অবি�ত, আমােদর
েকািভড-19 িবষেয় িনেদর্শনার চাটর্সমূ হ েদখুন।
েট� িকট সংকৰ্া� িনেদর্শনা আিম েকাথায় েপেত পাির?
• েট� িকটগুেলােত িনেদর্শনা মুিদৰ্ত থােক, েযগুেলা পরীক্ষা বা েট� করার সময় আপনার অনু সরণ করা
উিচত। এছাড়াও আপনার েট� িকটিট কীভােব বয্বহার করেত হেব, েসিবষেয় আপিন বহুিবধ ভাষায়
িভিডও schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits -সাইেট েদখেত পােরন।
আমােদর �ুলগুেলােত েকািভড-19 সংকৰ্মণ েরােধ আপনার অংশটুকু করার জনয্ ধনয্বাদ! ছু িটর পর আপনার স�ান

যখন �ুেল িফের আসেব, তখন েস েযন পৰ্িতিদন ৈদিনক সু �তা যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং) পূ রণ করেছ, অনু গৰ্হ কের তা

িনি�ত করুন, যা healthscreening.schools.nyc -এ পাওয়া যােব।

�রণ কিরেয় িদি�, েকািভড-19 েরােধ এবং আমােদর �ুলগুেলা আমােদর সকল িশক্ষাথর্ীর জনয্ িনরাপদ রাখার
সবেচেয় গুরুত্বপূ ণর্ হািতয়ার হেলা িটকাগৰ্হণ বা ভয্াকিসেনশন। পাঁচ (5) এবং এরেচেয় েবিশ বয়সী েছেলেমেয়রা
েকািভড-19 িটকা বা ভয্াকিসন েদয়ার েযাগয্। যিদ আপনার স�ান েকািভড-19 িটকা বা ভয্াকিসন েদয়ার েযাগয্ হেয়
থােক িক� এখনও িটকা বা ভয্াকিসন গৰ্হণ কেরিন, তেব অনু গৰ্হ কের vaccinefinder.nyc.gov -সাইেট অথবা 311
নম্বের েফান কের আপনার িনকটবতর্ী িটকােকে� (ভয্াকিসন সাইেট) এই মধয্শীেতর ছু িটেত একিট অয্াপেয়�েম�
করার সু েযাগ িনন। অিভবাসন অথবা স্বা�য্ বীমার অব�া যাই েহাক না েকন, সকল িনউ ইয়কর্বাসীেক এই িটকা
বা ভয্াকিসনিট িবনামূ েলয্ েদয়া হেব।
পুেরাপুির ভয্াকিসন বা িটকা পৰ্া�, 12 এবং এরেচেয় েবিশ বয়সীেদর জনয্ এখন ভয্াকিসন বু�ার শট পাওয়া
যাে�। বু�ার শট স�েকর্ আরও তেথয্র জনয্, https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost েদখুন।
আিম আপিন ও স�ােনর জনয্ একিট আন�ময় ও িবশৰ্ামপূ ণর্ অবকাশ কামনা করিছ।

ড. িকৰ্ি�না েমেলে�জ (Cristina Meléndez)
এি�িকউিটভ িডের�র
ফয্ািমিল অয্া� কিমউিনিট এনেগজেম�
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