28 ডিসেম্বর, 2021

ডিয় পডরবারবর্গ,

আমরা আশা করডি আপডি িু ডির ডিিগুস াসে ডবশ্রাম কসরসিি এবং ডিয়জিসির োসে েময় কািাসে পপসরসিি। আমরা যখি আেন্ন িেুি বিসরর ডিসক িৃ ডি ডিডি, েখি
আমাসির েসবগাচ্চ অগ্রাডিকার হস া আমাসির ডশক্ষােগী, পডরবার ও স্টাফসির অবযাহে েু স্থো ও ডিরাপত্তা।
েক ডশক্ষােগীর জিয েূ ডি অিু যায়ী 3 জািু য়াডর স্কু খু সব। ডশক্ষােগী ও স্টাফসির েু স্থো ও ডিরাপত্তা ডিডিে করা এবং স্কু অবযাহেভাসব পখা া রাখার জিয আমরা েু স্থো ও
ডিরাপত্তার বাড়ডে পিসক্ষপ গ্রহণ করডি।

আপিারা ক্ষয করসবি পয, এই ডিডি এসেসি ডবিায়ী স্কু িযাসে র ডমযশা পপািগার (Meisha Porter) এবং িবার্ে স্কু িযাসে র পিডভি ডে বযাংকস্ (David C. Banks)-এর
কাি পেসক পযৌেভাসব। ডিপািগসমন্ট অভ এিুসকশসির পিেৃ সে পডরবেগি হসি, েসব একডি ডজডিে অপডরবডেগে োকসি: আমাসির ডশক্ষােগীসিরসক িীর্গসময়ািী োফ য অজগসি
েক্ষমোিািকারী পশ্রষ্ঠ মাসির ডশক্ষা িিাি করায় অডবি িডেশ্রুডে।

ডেডি এবং পস্টসির র্ণস্বাস্থয েহকমগীসির োসে পযৌেভাসব এবং পফিাসর ও ববজ্ঞাডিক ডিসিগশিার ডভডত্তসে ডিম্নড ডখে েবগসশষ পডরবেগি করা হসয়সি।

3 জািু য়াডর ডফসর আোর আসর্ COVID-19 পরীক্ষা করা


েবার ডফসর আোর োসে োসে আমাসির স্কু কডমউডিডিগুস াসক ডিরাপি রাখসে আমরা েক ডশক্ষােগীসক, োরা ভযাকডেি গ্রহণ কসরসিি ডক িা, পেিা ডবসবিিা
িা কসর, 3 জািু য়াডর স্কুস ডফসর আোর োডরসখর আসর্ একডি PCR, যাব-ডভডত্তক যগাডপি পিস্ট, ডকংবা একডি পহাম পিস্ট ডকি দ্বারা COVID-19 পিস্ট (পরীক্ষা)
করাসে পজার েু পাডরশ করডি। বাডড়সে করার যগাডপি পিস্ট আসি, পেমি পিডস্টং োইিেহ েক োইিগুস ার একডি োড কা পপসে হস 212- COVID19 িম্বসর
পফাি করুি, ওসয়বসপজ http://nyc.gov/covidtest পিখুি, ডকংবা "COVID TEST" ড সখ 855-48 িম্বসর পিক্সি করুি, অেবা ডিকিস্থ পিস্ট োইসির ডিকািা
পপসে 311 িম্বসর পফাি করুি। ডিপািগসমন্ট অভ পহ ে অযান্ড পমন্টা হাইডজি (DOHMH) অবযাহেভাসব িেুি িেুি পিডস্টং োইি িা ূ করসি, েু েরাং অিু গ্রহ
কসর েবগসশষ অবস্থা জািসে বার বার পখাোঁজ ডিি।



েিু পরী. অসিক ফাসমগডে এবং িাক্তাসরর অডফসে COVID-19 পিস্ট করার েু সযার্ রসয়সি। অিু গ্রহ কসর আপডি একডি পিস্ট-এর েময়েূ ডি ডিক করসে পাসরি ডক
িা, পেিা জািসে আপিার ডশশু ডিডকৎেসকর কাসি বা স্থািীয় ফাসমগডেসে পখাোঁজ ডিি।

পহাম পিস্ট ডকি


3 জািু য়াডর পেসক শুরু কসর পযেব ডশক্ষােগী বা স্টাফসির মাসে COVID-এর অিু রূপ ক্ষণ পিখা যাসব ডকংবা পয ক্লাসের কারও েংক্রমণ ডিডিে হওয়া যাসব,
পেমি ক্লাসের েবার মাসে স্কু গুস া ডবিামূ স য বাডড়সে ডিসয় যাওয়ার জিয যগাডপি পিস্ট ডকি ডবেরণ করসব।



পযেব ডশক্ষােগীর বাডড়সে ডিসয় যাওয়ার পিস্ট ডকি আসি, োসিরসক পাোঁি ডিসির পডরেসর িু ইবার (িডে ডকি-এ িু ইডি পিস্ট অন্তভুগক্ত োসক) পিস্ট করসে হসব।
o

স্কুস পযেব ডশক্ষােগীর COVID েংক্রমসণর আশঙ্কা আসি, োসিরসক একডি পিস্ট করসে হসব পেডিি ডবসকস এবং আবার পরবডেগ 5 ডিসির ডিি।
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o


যডি 5 ডিসির আসর্ পকাসিা ডশক্ষােগীর মাসে COVID-এর ক্ষণ পিখা যায়, োহস আপিাসক অব সম্ব পিস্ট ডকি বযবহার করসে হসব।

বাডড়সে ডিসয় যাওয়া পিস্ট-এ কারও েংক্রমণ ডিডিে িমাডণে হস োসক অডব সম্ব পেিা স্কুস জািাসে ও আ ািা অবস্থাি শুরু করসে হসব। পয ডশক্ষােগীসির
েংক্রমণ ডিডিে হসব, োসিরসক অবশযই 10 ডিি আ ািা োকসে হসব এবং 11 ডিসির ডিি স্কুস ডফরসে পারসব। স্কুস ডফরসে োসির ডিসর্ডিভ (COVID-মুক্ত)
পিস্ট-এর িসয়াজি হসব িা।



স্মরণ রাখসবি, স্কু ভবসি িসবশ করসে হস েক ডশক্ষােগী, স্টাফ এবং িশগিােগীসিরসক অবশযই DOE স্বাস্থয যািাইকরণ উত্তীণগ হসে হসব। পযেব ডশক্ষােগী বাডড়সে
পরীক্ষার জিয যগাডপি পিস্ট ডকি গ্রহণ কসরি, োসির পরীক্ষার ডিসর্ডিভ (েংক্রমণ হয়ডি) ফ জািাবার জিয স্বাস্থয যািাইকরসণ বাড়ডে িশ্ন পযার্ করা হসে পাসর।
এেব ডশক্ষােগীর স্কুস িসবসশর জিয অপর পকাসিা ডিসর্ডিভ ফ -এর িমাণ পিওয়া বািযোমূ ক িয়।

িেুি পকায়াসরন্টাইি (আ ািা অবস্থাি) িীডে
আমাসির ক্ষয হস া এিা ডিডিে করা পয ডশক্ষােগীরা স্কুস যেিুকু েম্ভব ডিরাপি আসি, এবং পে ক্ষয অজগসি আমরা আমাসির িীডে হা িার্াি কসরডি। এর অেগ হস া, যডি
পকাসিা িমাডণে েংক্রমসণর পকইে ক্লাসে পাওয়া যায়:


পযেব ডশক্ষােগী এেব ডশক্ষােগীর র্ডিি েংস্পসশগ ডি োসিরসক আর পকায়াসরন্টাইি (আ ািা অবস্থাি) করসে হসব িা এবং োসির মাসে পকাসিা ক্ষণ পিখা িা
পর্স োরা স্কুস যাওয়া অবযাহে রাখসে পারসব এবং োসিরসক একডি COVID েংক্রমসণর ফ াফ পিখাসে হসব িা।



এর স্থস , পে ক্লােরুসমর েক ডশক্ষােগী ও িাপ্ত বয়স্করা একডি কসর বাডড়সে ডিসয় যাওয়ার যগাডপি পিস্ট ডকি পাসব। ডকিগুস াসে িু ইডি পিস্ট োকসব।



যারা বাডড়সে ডিসয় যাওয়ার পিস্ট ডকি পাসব, োসিরসক পাোঁি ডিসির পডরেসর িু ডি পরীক্ষা করসে হসব।

স্কু -অভযন্তসর বডিগে িজরিাডর পরীক্ষা
আমাসির ডশক্ষােগী, পডরবার এবং স্টাফসির ডিরাপত্তা অডিকের ডিডিে করার জিয স্কু -অভযন্তসর বডিগে িজরিাডর পরীক্ষা কমগেূডি েম্প্রোরণ করা হসি যাসে িডেডি স্কুস
ভযাকডেি গ্রহণকারী ও িা গ্রহণকারীেহ পরীক্ষা গ্রহণকারী বযডক্তর েংখযা পগ্রি 1 এবং উর্ধ্গেি পগ্রসি ডদ্বগুণ করা হয়। ডিডবগিাসর স্কু -অভযন্তসর বডিগে িজরিাডর পরীক্ষা
জিস্বাস্থয ডবসশষজ্ঞসিরসক স্কু গুস াসে ডবরাজমাি COVID-19 েংক্রান্ত অবস্থার একডি েডিক ডিত্র েুস িরসব। আমরা েক পডরবার, োসির েন্তাি ভযাকডেি গ্রহণ কসরসি ডক
িা, পেিা ডবসবিিা িাড়া, উৎোডহে করডি যাসে োরা NYC স্কু স্ আযাকাউন্ট অেবা একডি েই করা কার্জ জমািাসির মািযসম স্কু -অভযন্তসর পরীক্ষা করায় েম্মডে িিাি
কসরি। ডশক্ষােগীসির পরীক্ষা েংক্রান্ত বাড়ডে েেয পাওয়া যাসব DOE-এর ডিসির ওসয়বসপ৭জ-এ: https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-andwellness/covid-information/covid-19-testing-for-students

স্কু গুস া পখা া ও কডমউডিডিসক ডিরাপি রাখার পক্ষসত্র পরীক্ষা হস া একডি গুরুেপূ ণগ ডবষয়। েম্মডে িিাি কসর ও আমাসির স্কু -অভযন্তসর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কসর েহায়ো
পিওয়ার জিয আপিাসক িিযবাি!

আমরা জাডি পয আপিার েন্তািসক একডি স্বাস্থযেম্মে ও ডিরাপি পডরসবসশ প খাপড়া করসে স্কুস পিওয়ার িাইসে আপিার কাসি অডিক গুরুেপূ ণগ ডকিু পিই। আজ পয
পডরবেগসির পর্াষণা আমরা ডিডি, োর ক্ষয হস া, ডশক্ষােগীসিরসক যেিুকু েম্ভব কম ডবসের মুসখামুখী কসর, োসির ডিরাপত্তার ডবষয় আসর্ ও পকন্দ্রীয়ভাসব ডবসবিিায় পরসখ
োসিরসক আমাসির ক্লােরুসম রাখা।
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অবস্থার পডরবেগি হস আমরা আপিাসক জািাসবা এবং এেব পডরবডেগে িীডে ও িডক্রয়া েম্পসকগ আপিার মোমে শুিসবা। এই েমসয়র মসিয, অিু গ্রহ কসর আপিার অডভমে
FACE@schools.nyc.gov ডিকািায় ইসমই কসর জািাসে ডদ্বিা করসবি িা। আমাসির পিস সমসয়সির স্কুস ডিরাপি রাখায় আমাসির োসে অংশীিার হওয়ার জিয আপিাসক
অডগ্রম িিযবাি।

অংশীিাডরসে,

ডমযশা পপািগার (Meisha Porter)

পিডভি ডে বযাংকস্ (David C. Banks)

ডিউ ইয়কগ ডেডি স্কু ে িযাসে র

িবার্ে ডিউ ইয়কগ ডেডি স্কু ে িযাসে র
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