NYC পাবলিক স্কুিগুলিালে কী কী ঘটলে
24 মে, 2021-এর সপ্তাহ

লবষয়সূ লি:






12 এবং এরলিলয় মবশী বয়সী মেলিলেলয়লের জন্য মকালিড-19 (COVID-19) িযাকলসন্
পলরবারলের সম্পৃ ক্তোর িযালেিলরর ম ারােসেূ হ
লরলজন্টস পরীক্ষা সম্পলকে সবেসাম্প্রলেক েথ্য
হািাি খাবার পলরলবশন্ সম্প্রসারণ
স্কুি জলরপ সম্পলকে স্মারক

12 এবং এরলিলয় মবশী বয়সী মেলিলেলয়লের জন্য মকালিড-19 (COVID-19)
িযাকলসন্
আেরা অেযন্ত আন্লের সালথ্ জান্ালে িাই মে 12 এবং এরলিলয় মবশী বয়সী সকি লন্উ ইয়কেবাসী এখন্
মকালিড-19 (COVID-19) িযাকলসন্ মেয়ার মোগ্য। েলে আপন্ার ন্ূ যন্েে 12 বের বয়সী মকালন্া সন্তান্ মথ্লক
থ্ালক, োহলি লডপাটেলেন্ট অি মহিথ অযান্ড মেন্টাি হাইলজন্ আপন্ালক vaccinefinder.nyc.gov -সাইলট েে
শীঘ্রই সম্ভব োর জন্য একলট লটকা বা িযাকলসলন্র অযাপলয়ন্টলেন্ট করলে উৎসালহে করলে। এোড়াও আপলন্
877-VAX-4-NYC (877-829-4692) ন্ম্বলর ম ান্ কলর লসলট কেৃেক পলরিালিে লটকাোন্ মকলে (সাইলট) একলট
অযাপলয়ন্টলেন্ট করলে পালরন্। অলন্ক মকলে (সাইলট) এখন্ ওয়াক-ইন্ অযাপলয়ন্টলেন্ট পাওয়া োলে।
মকালিড-19 (COVID-19) মথ্লক আপন্ালক ও আপন্ার পলরবারলক সু রক্ষা করলে লটকাোন্ বা িযাকলসলন্শন্ হলে
সবলিলয় গুরুত্বপূ ণে পেলক্ষপ। এটা োলের জন্য লবলশষিালব গুরুত্বপূ ণে োলের মকালন্া অন্তলন্েলহে স্বাস্থ্যগ্ে সেসযা
রলয়লে োলের মকালিড-19 (COVID-19) মথ্লক গুরুের অসু স্থ্ হওয়ার বলধেে ঝুুঁলক রলয়লে, মেেন্ অযাজো
(হাুঁপালন্), ওলবলসলট (অেযলধক মেেবহুিো), অথ্বা ডায়ালবলটস (বহুেূ ত্রলরাগ্)। এটা মেসব বযলক্ত, 65 বের বা
এরলিলয় মবলশ বয়সী কালরা সালথ্ অথ্বা মকান্ও অন্তলন্েলহে স্বাস্থ্যগ্ে সেসযা রলয়লে, োলের মকালিড-19
(COVID-19) মথ্লক গুরুের অসু স্থ্ হওয়ার বলধেে ঝুুঁলক রলয়লে এেন্ কালরা সালথ্ বসবাস কলর োলের মক্ষলত্রও
একইিালব সেয। লটকা লবন্ােূ লিয মেয়া হলে এবং ইলেগ্র্যাশন্ অবস্থ্া োই মহাক ন্া মকন্ সবার জন্য িিয।
েু ক্তরালে, বেেোলন্ াইজার (Pfizer)-এর িযাকলসন্ একোত্র িযাকলসন্ মেটা 12 মথ্লক 17 বের বয়সী
মেলিলেলয়লের জন্য ু ড অযান্ড ড্রাগ্ অযাডলেলন্লেশন্ অন্ু লোেন্ লেলয়লে। মেখা মগ্লে মে াইজার (Pfizer)-এর
িযাকলসন্লট অেযন্ত লন্রাপে এবং মকালিড-19 (COVID-19) মথ্লক গুরুের অসু স্থ্ হওয়া, হাসপাোলি িলেে হওয়া,
ও েৃেুযর হওয়া মথ্লক রক্ষা করায় কােেকরী। আপন্ার সন্তান্ িযাকলসন্ মথ্লক মকালিড-19 (COVID-19)-এ
সংক্রলেে হলব ন্া।
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াইজান্ (Pfizer) িযাকলসন্ অ ার করলে এেন্ একলট মকে (সাইট) খুুঁলজ মপলে, একলট অযাপলয়ন্টলেন্ট করলে,
অথ্বা একলট ওয়াক-ইন্ সাইট খুুঁলজ মপলে vaccinefinder.nyc.gov মেখুন্। এোড়াও আপলন্ আপন্ার সন্তালন্র
স্বাস্থ্যলসবা প্রোন্কারী াইজার িযাকলসন্ প্রোন্ করলে লকন্া ো োলের সালথ্ মোগ্ালোগ্ কলর মজলন্ লন্লে
পালরন্।
বহুি লজজ্ঞালসে প্রশ্নাবিীর জন্য, nyc.gov/vaccinefacts -লিলজট করুন্।

পলরবারলের সম্পৃ ক্তোর িযালেিলরর ম ারােসেূ হ
পরবেেী লশক্ষা বেলরর জন্য স্কুি কলেউলন্লটগুলিার সলবোচ্চ প্রাধান্য কী ো সরাসলর োলের কাে মথ্লক মশান্ার জন্য
িযালেির লেযশা মপাটোর (Meisha Porter) একলট পাুঁি-বলরা জুলড় পলরবারলের সম্পৃ ক্তোর টুযর শুরু
কলরলেন্। এই মসলেম্বলর আেরা েখন্ স্কুি পুলরাপুলর মখািার জন্য অগ্র্সর হলে, েখন্ কী ধরলণর সংস্থ্ান্ বা
লরলসাসে ও সহায়ো প্রলয়াজন্ হলব মসলবষলয় োলের লিন্তা-িাবন্া মশয়ার করার জন্য এই িািুেযয়াি ম ারােগুলিা
পলরবার, লশক্ষক, স্কুি অযাডলেলন্লেটর, এবং স্টা লের জন্য একলট সু বণে সু লোগ্।
অবলশষ্ট লেন্লট ম ারাে অন্ু লিে হলব 6:30–8:00 p.m. সেলয়, উলিলখে োলরখগুলিালে:
কুইে—বৃ হস্পলেবার, 27 মে
ব্রুকলিন্—মসােবার, 7 জুন্
ব্রংক্স—বুধবার, 9 জুন্
কীিালব মরলজস্টার করলে হলব:
পলরবালররা ম ারােগুলিার জন্য learndoe.org/chancellor সাইলট মরলজস্টার করলে পারলবন্। আপলন্ েখন্
মরলজস্টার করলবন্, েখন্ অন্ু িান্ িিাকালি স্বাস্থ্য ও সু রক্ষা, মস্পশাি এডুলকশন্, 2021-এর মহেলন্ত ( ি-এ)
স্কুি পুন্রায় মখািা, সাোলজক-আলবগ্জলন্ে লশক্ষণ, এবং আলরা অলন্ক লবষলয় আপলন্ মকালন্া প্রশ্ন অথ্বা েোেে
প্রোন্ করলে িান্ লকন্া ো লজজ্ঞাসা করা হলব।
প্রলেলট ম ারাে মরকডে করা হলব এবং learndoe.org/chancellor -সাইলট প্রকালশে হলব, মেন্ আপলন্ েেবার
খুলশ ো মেখলে পালরন্। প্রলেলট ম ারালে মোিাষীর বযবস্থ্া থ্াকলব।

লরলজন্টস পরীক্ষা সম্পলকে সবেসাম্প্রলেক েথ্য
হাই স্কুি লশক্ষাথ্েীলের পলরবারলের আেরা স্মরণ কলরলয় লেলে িাই মে লন্উ ইয়কে মস্টলটর লরলজন্টস পরীক্ষা
পলরিালিে হলব 17–24 জুন্ পেেন্ত, ইংলিশ িযাঙ্গুলয়জ আটেস, লিলিং এন্িায়রন্লেন্ট, ল লজকযাি মসলটং/আথ্ে
সালয়ে, এবং অযািলজব্রা I -লবষয়গুলিার উপর। অন্য সকি লবষলয়র উপর জুন্ োলসর পরীক্ষার পাশাপালশ অগ্াস্ট
োলসর সকি লরলজন্টস পরীক্ষা বালেি মঘাষণা করা হলয়লে।
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এই বালেি করলণর লি, লকেু লশক্ষাথ্েী লরলজন্টস পরীক্ষা মথ্লক োড় (ওলয়িার) পাওয়ার মোগ্য, এলে অন্তিুেক্ত
মেসব পরীক্ষা এখন্ও জুন্ োলস মন্য়া হলব মসগুলিা। এই োড় (ওলয়িার) সম্পলকে েথ্য প্রোন্ করলে এবং
লরলজন্টস পরীক্ষায় আপন্ার সন্তালন্র অংশগ্র্হণ করলে মেয়ায় আপন্ার আগ্র্হ আলে লকন্া ো জান্লে আপন্ার
সন্তালন্র স্কুি আপন্ার সালথ্ মোগ্ালোগ্ করলব। মেসব লশক্ষাথ্েী পুলরাপুলর েূ র মথ্লক বা লরলোটিালব লশক্ষা
লন্লেেশন্া গ্র্হণ করলে োরা লরলজন্টস লেলে স্কুলি আসলব ো প্রেযালশে ন্য়; লকন্তু, েলে োরা অংশগ্র্হণ করলে
িায়, েলব োরা সশরীলর পরীক্ষা গ্র্হলণ অংশগ্র্হণ করলে পারলব।

হািাি খাবার পলরলবশন্ সম্প্রসারণ
আেরা আন্লের সালথ্ জান্ালে মে আরও 11-লট স্কুি হািাি মটক-আউট খাবার পলরলবশন্ করার জন্য সন্েপ্রাপ্ত
হলয়লে - ো লসলটবযাপী সবেলোট 43-লট স্কুলি োুঁলড়লয়লে। অলেলরক্ত স্কুিগুলিা স্পযালন্শ হারলিে, হারলিে,
জাোইকা, জযাকসন্ হাইটস, ও সাউন্ডলিউ-এর লশক্ষাথ্েী ও সাধারণ জন্সাধারণলক পলরলষবা প্রোন্ কলর। মেসব
স্কুি হািাি খাবার পলরলবশন্ করলে মসগুলিার একলট পূ ণে োলিকা schools.nyc.gov/FreeMeals -সাইলট
পাওয়া োলব।
এই সম্প্রসারণ সকি লশক্ষাথ্েীর ধেেীয় পলরিলয়র প্রলে শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং লশক্ষাথ্েীরা মেন্ োলের সু স্বালস্থ্যর জন্য
প্রলয়াজন্ীয় খাবার পায় ো লন্লিে করার জন্য DOE-এর অঙ্গীকালরর প্রলে িন্ ঘটায়। সবগুলিা মেন্ু য ইোেলের
একলট পযালন্ি পেোলিািন্া কলরলেন্। হািাি খাবালরর অপশন্ প্রোন্কারী প্রলেলট স্কুি ইোেগ্ণ দ্বারা পলরেশেন্ ও
সন্েপ্রাপ্ত হলয়লে, এবং হািাি খাবালরর লন্য়োন্ু োয়ী খাবার প্রস্তুে করার জন্য লকলিলন্ কেেরে কেেীলের প্রলশক্ষণ
প্রোন্ করা হলয়লে।
মেসব স্কুি ও মন্ইবারহুলড হািাি খাবালরর উচ্চ িালহো রলয়লে মসগুলিালে হািাি খাবার পলরলবশলন্র জন্য লন্উ
ইয়কে লসলট কাউলেলির সালথ্ অংশীোলরলত্ব এই উলেযাগ্ গ্র্হণ করা হলয়লে।

স্কুি জলরপ সম্পলকে স্মারক
পলন্রেে (15) বালষেক NYC স্কুি জলরপ এখন্ িিলে! 11 জুন্-এর েলধয আপন্ালের এই বেলরর স্কুলির
অলিজ্ঞো সম্পলকে আপন্ালের লিন্তা-িাবন্া মশয়ার করার জন্য, আলে 3K মথ্লক 12 মগ্র্লডর সকি লশক্ষাথ্েীর
পলরবার ও লশক্ষকগ্ণ, এবং 6-12 মগ্র্লডর লশক্ষাথ্েীলের nycschoolsurvey.org -সাইটলট লিলজট করলে আেরা
উৎসালহে করলে। আপন্ার স্কুলি মশখার জন্য আলরা িাি পলরলবশ গ্লড় েুিলে আপন্ার েোেে প্রোন্ করুন্।
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