19 অে�াবর, 2021
িপৰ্য় পিরবারবগর্,
আমরা আমােদর �ুল েহামকািমংেয়র িদ্বতীয় মােসর মাঝামািঝ চেল এেসিছ, এবং নূ য্নতম িব� সৃ ি� কের আমােদর �ুল কিমউিনিটেক সু �
েরেখ, পুেরাদেম পড়ােশানা বজায় রাখেত েপের আিম অতয্� আনি�ত। আমােদর বহু�েরর স্বা�য্ ও সু রক্ষা জিনত িনয়ম-নীিতর কারেণ,
আমােদর �ুলগুেলা অবয্াহতভােব িনউ ইয়কর্ িসিটর সবেচেয় িনরাপদ �ানগুেলার মােঝ একিট িহেসেব গণয্ হে�।
আপনার �ুল কিমউিনিটেক িনরাপদ রাখার জনয্ আপনারা, িশক্ষাথর্ীেদর পিরবার িহেসেব আপনােদর অংশটুকু করার জনয্ বয্াপক সাধু বাদ পৰ্াপয্,
এর রেয়েছ: পৰ্িত সকােল েছেলেমেয়েদর তাপমাতৰ্া যাচাই, পার�িরক দূ রত্ব বজায় রাখা ও হাত েধায়ার মত িনরাপ�ামূ লক চচর্া অনু শীলেন
উৎসাহ দান, এবং �ুেলর পৰ্িত রওয়ানা হওয়ার আেগ তারা তােদর মা� পেরেছ তা িনি�ত করা। স্বা�য্ ও িনরাপ�ােক অগৰ্ািধকার পৰ্দােন
আমােদর অংশীদার হবার জনয্ আপনােদর অসংখয্ ধনয্বাদ, এবং এই অসাধারণ কাজ চািলেয় যান!
আমােদর �ুলগুেলােক িনরাপদ রাখার একিট অতয্� গুরুত্বপূ ণর্ উপায় হে� অিটকাপৰ্া� (আনভয্াকিসেনেটড) িশক্ষাথর্ীেদর (পৰ্থম বা 1 েথেক
উপেরর সকল েগৰ্ড) এেলােমেলাভােব েবেছ িনেয় েকািভড-19 (COVID-19) পরীক্ষা করা। কিমউিনিটর মােঝ সংকৰ্মেণর পৰ্িত লক্ষয্ রাখেত
এই ধরেণর িনয়িমত পরীক্ষা তখনই সবেচেয় কাযর্করী হেব যখন যত েবশী স�ব িশক্ষাথর্ীেক আমরা পরীক্ষা করেত পারেবা, িক� েসটা করেত
হেল আপিন যিদ ইেতামেধয্ই স�িত না িদেয় থােকন তেব আমােদর আপনার স�িত পৰ্েয়াজন। েযসব পিরবার ইেতামেধয্ই জমা িদেয়েছন
তােদর ধনয্বাদ জানাি�।
আপিন আপনার NYC �ুলস্ অয্াকাউ� (NYCSA): schoolsaccount.nyc বয্বহার কের অথবা অনলাইেন
schools.nyc.gov/covidtesting ওেয়বসাইট েথেক পরীক্ষা বা েটি�ংেয় স�িতদান ফমর্িট ডাউনেলাড কের, েসটা পূ রণ করেত পােরন এবং
আপনার �ুেল পূ রণকৃত ফমর্িট িনেয় আসেত পােরন। পরীক্ষণ বা েটি�ং িনরাপদ, দৰ্ুত, এবং সহজ। আপনার স�ান এবং আমােদর �ুল
কিমউিনিটেক িনরাপদ রাখেত এই স�িত পৰ্দান করার জনয্ আমরা আপনার কােছ অনু েরাধ করিছ। আপিন schools.nyc.gov/covidtesting
-ওেয়বসাইেট, �ুেলর অভয্�ের েকািভড-19 (COVID-19) পরীক্ষণ বা েটি�ং কমর্সূিচ স�েকর্ আেরা জানেত পােরন এবং আপনার স�ান কী
পৰ্তয্াশা করেত পাের েসিবষেয় একিট িভিডও েদখেত পােরন।
যিদ আপনার 12 অথবা এরেচেয় েবশী বয়সী েকানও স�ান েথেক থােক, তেব আপনার আেরকিট গুরুত্বপূ ণর্ পদেক্ষপ হেব তােক িটকা
(ভয্াকিসন) েদয়া, যিদ আপিন ইেতামেধয্ই তা না কের থােকন। িটকা বা ভয্াকিসন িসিট জুেড় সংকৰ্মেণর হার কমােত বয্াপক ভূ িমকা রাখেছ,
এবং এটা িনরাপদ, িবনা মূ েলয্ েদয়া হয়, এবং ইিমগৰ্য্াশন �য্াটাস যাই েহাকনা েকন, সকেলর জনয্ লভয্। েযসব �ােন আপনার স�ান
অনু েমািদত ফাইজার-বােয়ানেটক্ (Pfizer-BioNTech)-এর িটকা গৰ্হণ করেত পারেব, েসগুেলার মােঝ িনকট� �ানিট খুঁজেত
vaccinefinder.nyc.gov েদখেত অথবা 877-VAX-4-NYC (877-829-4692) নম্বের েফান করেত আিম আপনােক েজার অনু েরাধ করিছ। যিদ
আপনার স�ান ইেতামেধয্ই িটকাপৰ্া� (ভয্াকিসেনেটড) হেয় থােক, তেব অনু গৰ্হ কের ঐ তথয্িট vaccine.schools.nyc -সাইেট অবি�ত
DOE-এর েকািভড-19 (Covid-19) ভয্াকিসন েপাটর্ােল আপেলাড করুন।
আপনার অংশীদািরেত্বর জনয্ ধনয্বাদ - আমরা আমােদর �ুলগুেলা পুনরায় িনরাপেদ খুেলিছ। যত েবিশ পিরবার �ুেল েকািভড-19 (COVID-19)
পরীক্ষার জনয্ স�িত পৰ্দান করেব এবং তােদর েছেলেমেয়েদর িটকা বা ভয্াকিসন পৰ্দান করেব, আমােদর িসিট জুেড় আমােদর �ুলগুেলােত
সকলেক িনরাপদ রাখেত আমরা তত েবশী অগৰ্গিত সাধন করেত পারেবা।
অংশীদািরেত্ব,

িময্শা েপাটর্ার (Meisha Porter)
িনউ ইয়কর্ িসিট �ুলস চয্াে�লর
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