NYC পাবিলক �ুলগুেলােত কী কী ঘটেছ
 اﻋرض ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ/ এই নিথ বা ডকুয্েম�িট বাংলায় েদখুন /
查看本文件的中文版 / Consultez ce document en français / Gade dokiman sa a an kreyòl
ayisyen/ 이 문서를 한국어로 보기 / Consulte este documento en español /
Перевод документа на русский язык / ﻣں ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐ��ﮟ
ﯾﮧ دﺳﺘﺎو�ﺰ اردو ی
schools.nyc.gov/messagesforfamilies

10 েসে�ম্বর, 2021

েসামবার, 13 েসে�ম্বর - �ুেলর পৰ্থম িদন িনউ ইয়কর্ িসিটর িশক্ষাথর্ীেদর �াসরুেম স্বাগত জানােত আমরা অধীর অেপক্ষায়
আিছ। অনু গৰ্হ কের আস� 2021-22 িশক্ষা বছেরর গুরুত্বপূ ণর্ তেথয্র জনয্ অনু গৰ্হ কের িনেচ েদখুন এবং এই িবেশষ িদনিটর
জনয্ আপিন ও আপনার স�ান কীভােব পৰ্�িত গৰ্হণ করেত পােরন েসিবষেয় বাড়িত পরামশর্ েপেত পিরবারেদর জনয্ আমােদর
বয্াক টু �ুল েচকিল�িট (schools.nyc.gov/checklist) েদখুন!

িবষয়সূ িচ:
•
•
•

পৰ্�িত গৰ্হণ
েকািভড-19 (COVID-19) িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন এবং েটি�ং
আপনার স�ােনর �ুেল

পৰ্�িত গৰ্হণ
স্বা�য্ যাচাইকরেণ (েহলথ্ ি�িনং) টুল

পৰ্িতিদন �ুেল পৰ্েবেশর পূ েবর্, পৰ্েতয্ক িশক্ষাথর্ী ও �াফেক স্বা�য্ যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং) ফমর্িট পূ রণ কের অবশয্ই িনি�ত
করেত হেব েয তার েকােনা েকািভড-19 (COVID-19) উপসগর্ েনই, পরীক্ষা বা েটে� স�িত পিজিটভ আেসিন, এবং েকােনা
সংকৰ্িমত বয্ি�র কাছাকািছ আসার কারেণ বতর্মােন েকায়াের�াইন করা আবশয্ক নয়।
আপনার স�ানেক পৰ্িতিদন �ুেল েপৰ্রণ করার পূ েবর্ আপিন েযন দৰ্ুত ও সহেজ ফমর্িট পূ রণ করেত পােরন, েসজনয্ আপনার
িডভাইেস healthscreening.schools.nyc -সাইটিট বুকমাকর্ করেত আমরা সু পািরশ করিছ।
�রণ রাখেবন, আপনার স�ান যিদ অসু � হয়, তেব তােক �ুেল পাঠােবন না! আমরা আপনার স�ান এবং আমােদর �ুল
কিমউিনিটেক সু �য্ ও িনরাপদ রাখেত চাই, এবং আমােদর সকলেক অবশয্ই আমােদর অংশটুকু করেত হেব।

িনউ ইয়কর্ িসিট �ুলস্ অয্াকাউে�র মাধয্েম সংযু � থাকুন

�ুল ব� এবং আপনার িডি�� ও িসিটবয্াপী অনু ি�তবয্ কাযর্কৰ্ম সহ আপনার �ুল ও DOE েথেক সবর্সা�িতক গুরুত্বপূ ণর্
িবজ্ঞি�গুেলা স�েকর্ অবগত থাকুন! একিট িনউ ইয়কর্ িসিট �ুলস্ অয্াকাউ� (NYCSA) িদেয়, আপিন আপনার েযাগােযােগর
তথয্ হালনাগাদ করেত পারেবন, অনলাইেন গুরুত্বপূ ণর্ �ুল ফমর্সমূ হ পূ রণ করেত পারেবন, আপনার স�ােনর েগৰ্ড, সময়সূ িচ,
পরীক্ষার ফলাফল, িনধর্ািরত পিরবহন, উপি�িত, এবং আরও অেনক িকছু েদখেত পােবন। আেরা জানু ন:
schools.nyc.gov/nycsa
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আপনার স�ােনর জনয্ একিট হালনাগাদকৃত পরীক্ষা বা েটি�ংেয় স�িতর ফমর্ জমা িদন

�ুেলর অভয্�ের পরীক্ষা বা েটি�ং কমর্সূিচেত আপনার স�ান েযন অংশগৰ্হণ করেত পাের েসজনয্ আপনার স�িত পৰ্দান করা
গুরুত্বপূ ণর্। আপনার NYC �ুলস্ অয্াকাউ� (NYCSA) বয্বহার কের schoolsaccount.nyc -সাইেট আপনার স�ােনর
হালনাগাদকৃত পরীক্ষা বা েটি�ংেয় স�িতর ফমর্ জমা িদেয় অথবা অনলাইেন schools.nyc.gov/covidtesting সাইট েথেক
ডাউনেলাড কের পূ রণকৃত মুিদৰ্ত ফমর্িট আপনার স�ােনর �ুেল জমা িদন।
পূ বর্বতর্ী িশক্ষা বছর জমা েদয়া পরীক্ষা বা েটি�ংেয় স�িতর ফমর্ 30 েসে�ম্বর, 2021 েময়ােদা�ীণর্ হেব। যিদ আপিন পূ েবর্
স�িত পৰ্দান কের থােকন, তেব আপনার স�ানেক �ুেলর অভয্�ের পরীক্ষণ বা েটি�ং কমর্সূিচর অংশ িহেসেব পরীক্ষা করা
হেব—িক�, আপনার স�ােনর এই িশক্ষা বছেরর বািক অংেশ পরীক্ষণ বা েটি�ং কমর্সূিচেত অংশগৰ্হেণর জনয্, আপনােক
অবশয্ই একিট নতুন স�িত ফমর্ জমা িদেত হেব।

পিরবারেদর জনয্ বাড়িত িরেসাসর্

আপিন যখন �ুেলর পৰ্থমিদেনর জনয্ পৰ্�িত গৰ্হণ করেছন, তখন 2021-22 িশক্ষা বছেরর জনয্ সবর্সা�িতক তথয্ েপেত অনু গৰ্হ
কের আমােদর ওেয়বসাইট: schools.nyc.gov/homecoming েদখুন।

এরপর কী? schools.nyc.gov/checklist -সাইেট, িশক্ষা বছরিট দৃ ঢ়ভােব শুরু করার জনয্ পৰ্�িত গৰ্হেণ আপিন েযসব পদেক্ষপ
িনেত পােরন তা সহ একিট বয্াক টু �ুল েচকিল� বা যাচাইতািলকা পােবন।

েকািভড-19 (COVID-19) িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন এবং েটি�ং
িটকা গৰ্হণ (ভয্াকিসেনশন)

েকািভড-19 (COVID-19) েথেক আপনােক ও আপনার পিরবারেক সু রক্ষা করেত িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন হে� সবেচেয়
গুরুত্বপূ ণর্ পদেক্ষপ। 12 এবং এরেচেয় েবশী বয়সী সকল িনউ ইয়কর্বাসী এখন েকািভড-19 (COVID-19) িটকা বা ভয্াকিসন
েদয়ার েযাগয্।
NYC েট� অয্া� েটৰ্ইস েকার এবং িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন (DOHMH)-এর সােথ অংশীদািরেত্ব, সকল
�ুেল অবি�ত িটকােক�গুেলা 12 বছর বা অিধক বয়সী েযাগয্ িনউ ইয়কর্বাসী িশক্ষাথর্ীেদর �ুেলর পৰ্থম স�ােহ ফাইজারবােয়ানেটক (Pfizer-BioNTech)-এর িটকা বা ভয্াকিসন অফার করেছ (এবং অে�াবেরর শুরুর িদেক িদ্বতীয় েডাজ পৰ্দান করা
হেব)। (িদ্বতীয় েডাজ অে�াবেরর শুরুেত েদয়া হেব।) এই িটকােক�গুেলােত েকানও অয্াপেয়�েম� পৰ্েয়াজন েনই। িটকা
েকে�র সময়সূ িচ স�েকর্ আপিন আপনার �ুল েথেক িকংবা schools.nyc.gov/covid19 সাইেট আরও জানেত পারেবন।

উ� ঝুিঁ ক-স�� পাঠয্কৰ্ম বিহভূ ত
র্ কমর্কাে� অংশগৰ্হণকারী েযাগয্ িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ িটকা বা ভয্াকিসেনর শতর্াবলী
পাবিলক �ুলস অয্াথেলিটক িলগ (PSAL)-এর িটকা বা ভয্াকিসেনশন নীিত
�রণ কিরেয় িদি� েয, আপিন েকািভড-19 (COVID-19)-এ স�াবয্ সকৰ্মেণর উ�-ঝুঁিকস�� েখলাধু লায় পাবিলক �ুল
অয্াথেলিটক িলগ (PSAL)-এর েযসব DOE িশক্ষাথর্ী ও কমর্ী অংশগৰ্হণ করেব তােদর েকািভড-19 (COVID-19) িটকা গৰ্হণ
(ভয্াকিসেনশন) বাধয্তামূ লক। উ�তর ঝুঁিকপূ ণর্ েখলাধু লার মেধয্ রেয়েছ ফুটবল, ভিলবল, বাে�টবল, কুি� (েরসিলং), লাকৰ্স,
�া� এবং রাগিব। যিদও েবয্ািলং একিট উ�-ঝুঁিকপূ ণর্ েখলা নয়, এেত অংশগৰ্হেণর জনয্ িটকাগৰ্হণ বা ভয্াকিসেনশন
বাধয্তামূ লক, কারণ েযখােন এটা অনু ি�ত হে� েসখােন িটকাগৰ্হণ বাধয্তামূ লক।
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যারা উ�তর ঝুঁিকপূ ণর্ েখলাধু লায় অংশগৰ্হণ কেরন, তােদরেক অবশয্ই পৰ্িতেযািগতামূ লক েখলার পৰ্থম িদন - যা েখলাধু লা
িবেশেষর জনয্ িভ� হেব - েকািভড-19 (COVID-19) িটকা বা ভয্াকিসেনর পৰ্থম েডাজ িনেত হেব। উই�ার (শীত) ও ি�ং
(বস�) PSAL অংশগৰ্হণকারীেদর েখলার েমৗসু ম শুরু হওয়ার আগ পযর্� পুণর্া�রূেপ িটকা বা ভয্াকিসন গৰ্হণ স�� করার সময়
আেছ। 2021-22 িশক্ষা বছের PSAL-এর স্বা�য্ ও সু রক্ষা জিনত িনয়ম-নীিত স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, অনু গৰ্হ কের
schools.nyc.gov/PSAL েদখুন।
পাঠয্কৰ্ম বিহভূ ত
র্ কমর্কাে� অংশগৰ্হেণর জনয্ িটকা বা ভয্াকিসেনর শতর্াবলী
েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অয্া� িপৰ্েভনশন (CDC) এবং ে�েটর িনেদর্শনার সােথ সাম�সয্ েরেখ, এই বছর, 12 ও এরেচেয়
েবশী বয়সী িশক্ষাথর্ীরা, যারা স�াবয্ েকািভড-19 (COVID-19) সংকৰ্মেণর উ� ঝুঁিকপূ ণর্ পাঠয্কৰ্ম বিহভূ র্ত আফটার�ুল কমর্কাে�
অংশগৰ্হণ করেব তােদর জনয্ েকািভড-19 (COVID-19) িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন বাধয্তামূ লক।
উ�-ঝুঁিকপূ ণর্ আফটার�ুল কমর্কাে�র মেধয্ রেয়েছ:
• েকারাস
• িমউিজকয্াল িথেয়টার
• নৃ তয্ (ডয্া�) / দলগত নৃ তয্
• বয্া� / অেকর্�া / মািচর্ং বয্া�
• িচয়ারিলিডং / ে�প িটম / �য্াগ িটম
এই কমর্কা�গুেলােত অংশগৰ্হণ করা সংকৰ্া� বাড়িত তেথয্র জনয্ অনু গৰ্হ কের আপনার �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করুন।
িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন (DOE)-এর িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন েপাটর্াল
আপিন আপনার স�ােনর িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন কাডর্ িকংবা NYC এে�লিসয়র পাস্ (Excelsior Pass)-এর ছিব
vaccine.schools.nyc সাইেট অবি�ত ভয্াকিসন েপাটর্ােল আপেলাড করেত পােরন। এই তথয্ জমাদান, িনউ ইয়কর্ িসিটর
িবশ্ববয্াপী মহামারী েমাকােবলা এবং িনরাময় পৰ্েচ�ায় সহায়তা করেব, যা �ুল কিমউিনিটেক সু � ও িনরাপদ রাখা িনি�ত রাখেত
সহায়তা করেব।

�ুলসমূ েহ েকািভড-19 (COVID-19) পরীক্ষণ বা েটি�ং

পূ বর্বতর্ী িশক্ষা বছের েনয়া িনরাপ�ামূ লক পদেক্ষপসমূ হ অবয্াহত েরেখ, আমরা �াফ এবং পৰ্থম (1) েথেক দ্বাদশ (12) েগৰ্েডর
িশক্ষাথর্ীেদর িনয়িমত েকািভড (COVID) পরীক্ষা বা েটি�ং করেবা। এই প�ার মাধয্েম, যিদ েকানও পিজিটভ েকইস পাওয়া যায়
তেব �ুল কিমউিনিটেক সু রিক্ষত রাখেত তাৎক্ষিণকভােব পদেক্ষপ গৰ্হণ করা যােব। উেপািরি�িখত অনু যায়ী, আপনার স�ানেক
�ুেলর অভয্�ের পরীক্ষণ বা েটি�ং কমর্সূিচেত অংশগৰ্হণ করেত, আপনার �ুেল আপনার স�ােনর জনয্ একিট হালনাগাদকৃত
পরীক্ষা বা েটি�ংেয় স�িতর ফমর্ অবশয্ই জমা িদেত হেব।
• আপিন আপনার NYC �ুলস্ অয্াকাউ� (NYCSA): schoolsaccount.nyc বয্বহার কের ফমর্িট পূ রণ করেত পােরন
•
•

ফমর্িট অনলাইেন schools.nyc.gov/covidtesting সাইট েথেক ডাউনেলাড করেত পােরন
আপনার একিট NYC �ুলস্ অয্াকাউ� আেছ িক? এ িবষেয় schools.nyc.gov/NYCSA ওেয়বসাইেট আরও জানু ন।
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আপনার স�ােনর �ুেল
দশর্নাথর্ীেদর সু রক্ষা
�ুল দশর্নাথর্ীেদর জনয্ িনয়ম-নীিত
েসামবার, 13 েসে�ম্বর েথেক, DOE �ুল ভবনগুেলার সকল দশর্নাথর্ীেদর েকানও জরুরী পিরি�িত বয্তীত, েকানও ভবেন পৰ্েবশ করেত,
েকািভড-19 (COVID-19) িটকাগৰ্হণ বা ভয্াকিসেনশেনর (1 েডাজ) পৰ্মাণ পৰ্দান করা বাধয্তামূ লক। এই পৰ্মাণ কেয়কিট উপােয় পৰ্দান
করা েযেত পাের। িবি�ংেয় পৰ্েবশ করেত, একজন দশর্নাথর্ীেক অবশয্ই:
• পিরচয়পতৰ্ বা আইেডি�িফেকশন পৰ্দশর্ন করেত হেব,
• িটকাগৰ্হণ বা ভয্াকিসেনশেনর পৰ্মাণ থাকেত হেব,
• ৈদিনক সু �তা যাচাইকরণ (েহলথ্ ি�িনং) ফমর্িট পূ রণ করেত হেব, এবং
• একিট নাক-মুেখর আবরণ (মা�) পিরধান করেত হেব।
�ুেলর পৰ্থম িদন, 3K/িপৰ্-K িপতামাতাগণ, িটকাগৰ্হণ বা ভয্াকিসেনশেনর েকানও পৰ্মাণ না েদিখেয় তােদর েছেলেমেয়েদর �াসরুেম িনেয়
েযেত পারেবন এবং িকছু ক্ষেণর জনয্ তােদর সােথ থাকেত পারেবন। অনয্ সকল আবশয্কতা পৰ্েযাজয্ হেব। আরও তেথয্র জনয্ অনু গৰ্হ
কের schools.nyc.gov/2021health েদখুন।
পয্াের�-িটচার কনফাের�
2021-22 িশক্ষা বছেরর পৰ্থম পয্াের� িটচার কনফাের�সমূ হ অনু ি�ত হেব 2021-এর েহমে� (ফল-এ)। পূ বর্বতর্ী িশক্ষা বছেরর মত,
আমােদর �ুল কিমউিনিটর িনরাপ�ার জনয্, 2021–22 িশক্ষা বছেরর সকল পয্াের� িটচার কনফাের�সমূ হ দূ র েথেক বা িরেমাটভােব
অনু ি�ত হেব। আপনার স�ােনর �ুল তােদর পয্াের� িটচার কনফােরে�র সু িনিদর্� তািরখ ও সময় জািনেয় েযাগােযাগ করেব।

নাক-মুেখর আবরণসমূ হ (মা�)

আমােদর �ুল কিমউিনিটেক িনরাপদ রাখার সবেচেয় িনরাপদ েকৗশলসমূ েহর একিট হে� নাক-মুেখর আবরণ বা মা� পিরধান। িনউ
ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ েযভােব বাধয্তামূ লক কেরেছ, েসই অনু যায়ী সকল িশক্ষাথর্ী এবং �াফগেণর �ুেলর বােসর অভয্�ের
এবং �ুল সীমানা মােঝ ভবেনর অভয্�ের বা বািহের অব�ান করার সময়, িটকাদান বা ভয্াকিসেনশন �য্াটাস যাই েহাক না েকন একিট
নাক-মুেখর আবরণ বা মা� পিরধান করেত হেব। েযসব িশক্ষাথর্ী স্বা�য্গত কারেণ মা� সহয্ করেত অক্ষম, তােদর জনয্ িবক� িবেশষ
বয্ব�া করা হেব। আপনার িশক্ষাথর্ীেক পৰ্িতিদন �ুেল একিট নাক-মুেখর আবরণ (মা�) পিরধান করেত �রণ কিরেয় িদেত আমােদর
সহায়তা করার জনয্ আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার মা� আনেত ভুেল েগেছন অথবা পিরবতর্ন করা পৰ্েয়াজন? আপনার স�ানেক একিট পৰ্দান
করা আমরা িনি�ত করেবা!
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