3 জানু য়াির, 2022
িপৰ্য় পিরবারবগর্,
আমরা আশা করিছ আপিন ছু িটর িদনগুেলােত িবশৰ্াম করেত এবং িপৰ্য়জনেদর সােথ সময় কাটােত েপেরেছন। আমরা যখন িশক্ষাথর্ীেদরেক
তােদরেক তােদর একা� পৰ্াপয্ শীেতর ছু িট েশেষ আমােদর �াসরুেম স্বাগত জানাি�, তখন অবয্াহতভােব আমােদর সেবর্া� অগৰ্ািধকার হেলা
আমােদর িশক্ষাথর্ী, পিরবার ও �াফেদর সু �তা ও িনরাপ�া। এই লেক্ষয্, িশক্ষাথর্ী ও �াফেদর সু �তা ও িনরাপ�া িনি�ত করা এবং �ুল
অবয্াহতভােব েখালা রাখার জনয্ আমরা সু �তা ও িনরাপ�ার বাড়িত পদেক্ষপ গৰ্হণ করিছ।
িসিট এবং ে�েটর গণস্বা�য্ সহকমর্ীেদর সােথ েযৗথভােব এবং েফডােরল ও ৈবজ্ঞািনক িনেদর্শনার িভি�েত িন�িলিখত সবর্েশষ পিরবতর্ন করা
হেয়েছ।
েহাম েট� িকট
●

3 জানু য়াির েথেক শুরু কের েযসব িশক্ষাথর্ী বা �াফেদর মােঝ COVID-এর অনু রূপ লক্ষণ েদখা যােব িকংবা েয �ােসর কারও
সংকৰ্মণ িনি�ত হওয়া যােব, েতমন �ােসর সবার মােঝ �ুলগুেলা িবনামূ েলয্ বািড়েত িনেয় যাওয়ার জনয্ েরিপড েট� িকট িবতরণ
করেব।

●

যিদ আপনার স�ান �ুেল COVID-19 সংকৰ্িমত হেয় থােক, তাহেল অনু গৰ্হ কের আপনার স�ানেক েসই িদন বািড়েত পৰ্থম পরীক্ষা
করেত সহায়তা করেবন এবং আপনার স�ানেক সংকৰ্মেণর বা পৰ্থম লক্ষণ েদখা যাওয়ার পাঁচিদন পর সহায়তা করুন িদ্বতীয় পরীক্ষা
স�� করেত।
o

আপনার স�ান পরীক্ষার ফল অনু যায়ী সংকৰ্মণমু� হেল এবং COVID-19-এর লক্ষণ অনু ভব না করেল �ুেল যাওয়া

o

প�ম িদেনর আেগ যিদ আপনার স�ােনর COVID-এর মেতা লক্ষণ থােক বা অসু � েবাধ কের, তােক আলাদা রাখুন এবং

o

অবয্াহত রাখেত পাের।
অিবলেম্ব িদ্বতীয় পরীক্ষা িনন।
যিদ আপনার স�ান উভয় পরীক্ষােত সংকৰ্মণ পাওয়া যায়, তাহেল আপনার স�ানেক পরীক্ষায় পৰ্থম সংকৰ্মণ ধরা পরার
পরবতর্ী 10 িদন আলাদা কের রাখুন। অনু গৰ্হ কের আপনার স�ােনর �ুেল জানাবার এবং পরবতর্ী িনেদর্শনা পাওয়ার জনয্
েযাগােযাগ করুন।

●

যিদ �ুেল আপনার স�ােনর COVID-19-এর লক্ষণ েদখা িগেয় থােক, অনু গৰ্হ কের আপনার স�ানেক অিবলেম্ব পৰ্থম পরীক্ষািট
করেত সহায়তা করুন এবং আপনার স�ানেক িদ্বতীয় পরীক্ষা করেত সহায়তা করুন 24 ঘ�া পের।
o

আপনার স�ান পর পর 24 ঘ�ার মেধয্ বািড়েত েনওয়া উভয় পরীক্ষায় সংকৰ্মণ েনই ফলাফল না পাওয়ার এবং 24 ঘ�ার
জনয্ জ্বর কমােনার ওষু ধ েসবন ছাড়া জ্বরমু� না থাকা পযর্�, অথবা একিট PCR COVID পরীক্ষায় সংকৰ্মণ েনই বেল ফল
পাওয়া পযর্� �ুেল েযেত পারেব না।

o

যিদ আপনার স�ান উভয় পরীক্ষােত সংকৰ্মণ পাওয়া যায়, তাহেল আপনার স�ানেক পরীক্ষায় পৰ্থম সংকৰ্মণ ধরা পরার
পরবতর্ী 10 িদন আলাদা কের রাখুন। অনু গৰ্হ কের অিবলেম্ব আপনার স�ােনর �ুেল েযাগােযাগ করুন এবং ফলাফল
অবিহত করুন।

●

বািড়েত িনেয় যাওয়া েট�-এ েকান িশক্ষাথর্ীর সংকৰ্মণ িনি�ত হেল অিবলেম্ব �ুেল জানােত ও আলাদা থাকা শুরু করেত হেব। েযসব
িশক্ষাথর্ীর সংকৰ্মণ িনি�ত হেব, তােদরেক অবশয্ই 10 িদন আলাদা থাকেত হেব এবং 11 িদেনর িদন �ুেল িফরেত পারেব। �ুেল
িফরেত তােদর সংকৰ্মণমু� (িনেগিটভ) েট�-এর পৰ্েয়াজন হেব না।
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●

�রণ কিরেয় িদি�, �ুল ভবেন পৰ্েবশ করেত হেল সকল িশক্ষাথর্ী, �াফ এবং দশর্নাথর্ীেদরেক অবশয্ই DOE স্বা�য্ যাচাইকরণ উ�ীণর্
হেত হেব। েযসব িশক্ষাথর্ী বািড়েত পরীক্ষার জনয্ েরিপড েট� িকট গৰ্হণ কেরন, তােদর পরীক্ষার েরিপড ফল জানাবার জনয্ স্বা�য্
যাচাইকরেণ বাড়িত পৰ্� েযাগ করা হেব। এসব িশক্ষাথর্ীর �ুেল পৰ্েবেশর জনয্ অপর েকােনা সংকৰ্মণমু� (িনেগিটভ) ফল এর পৰ্মাণ
েদওয়া বাধয্তামূ লক নয়।

নতুন েকায়াের�াইন (আলাদা অব�ান) নীিত
আমােদর লক্ষয্ হেলা এটা িনি�ত করা েয িশক্ষাথর্ীরা �ুেল যতটুকু স�ব িনরাপদ আেছ, এবং েস লক্ষয্ অজর্েন আমরা আমােদর নীিত
হালনাগাদ কেরিছ। এর অথর্ হেলা, যিদ েকােনা পৰ্মািণত সংকৰ্মেণর েকইস �ােস পাওয়া যায়:
●

িক�ারগােটর্ন েথেক 12 েগৰ্েডর িশক্ষাথর্ীেদর জনয্, ভয্াকিসনিবহীন বা পূ ণর্-ভয্াকিসনহীন েযসব িশক্ষাথর্ী েকানও সংকৰ্মণযু � (পিজিটভ
েকইস) কারও ঘিন� সং�েশর্ িছল তােদরেক আর েকায়াের�াইন (আলাদা অব�ান) করেত হেব না এবং তােদর মােঝ েকােনা লক্ষণ
েদখা না েগেল তারা �ুেল যাওয়া অবয্াহত রাখেত পারেব এবং তােদরেক একিট COVID সংকৰ্মেণর ফলাফল েদখােত হেব না। এর
�েল, েস �াসরুেমর সকল িশক্ষাথর্ী ও পৰ্া� বয়�রা একিট কের বািড়েত িনেয় যাওয়ার যর্ািপড েট� িকট পােব এবং পাঁচ িদেনর
বয্বধােন পরীক্ষা স�� করেব।

●

3-K এবং িপৰ্-K িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ েকায়াের�াইন (আলাদা অব�ান) নীিত একই থাকেব, অথর্াৎ 3-K এবং িপৰ্-K িশক্ষাথর্ীেদর যারা
েকােনা সংকৰ্মণযু � (পিজিটভ েকইস) কারও ঘিন� সং�েশর্ িছল, তােদরেক তারপরও 10 িদেনর জনয্ েকায়াের�াইন (আলাদা
অব�ান) করেত হেব।

�ুল-অভয্�ের বিধর্ত নজরদাির পরীক্ষা
আমােদর িশক্ষাথর্ী, পিরবার এবং �াফেদর িনরাপ�া অিধকতর িনি�ত করার জনয্ �ুল-অভয্�ের বিধর্ত নজরদাির পরীক্ষা কমর্সূিচ স�সারণ
করা হে� যােত পৰ্িতিট �ুেল ভয্াকিসন গৰ্হণকারী ও না গৰ্হণকারীসহ পরীক্ষা গৰ্হণকারী বয্ি�র সংখয্া েগৰ্ড 1 এবং উধ্বর্তন েগৰ্েড িদ্বগুণ করা
হয়। িনিবর্চাের �ুল-অভয্�ের বিধর্ত নজরদাির পরীক্ষা জনস্বা�য্ িবেশষজ্ঞেদরেক �ুলগুেলােত িবরাজমান COVID-19 সংকৰ্া� অব�ার একিট
সিঠক িচতৰ্ তুেল ধরেব। েযসব পিরবার, তােদর স�ান ভয্াকিসন গৰ্হণ করুক বা না করুক, এখনও স�িতপতৰ্ জমা েদনিন, তােদরেক
উৎসািহত করা হে� তােদর NYC �ুলস্ অয্াকাউ�-এর মাধয্েম (schoolsaccount.nyc) অথবা সই করা কাগেজর ফমর্-এর মাধয্েম �ুলঅভয্�ের পরীক্ষায় স�িত পৰ্দােনর জনয্। িশক্ষাথর্ীেদর পরীক্ষা করা সংকৰ্া� বাড়িত তথয্ এবং বহু ভাষায় স�িত ফমর্-এর ছাপােযাগয্ সং�রণ
পাওয়া যােব িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন (DOE) ওেয়বসাইেট: schools.nyc.gov/covidtesting
�ুলগুেলা েখালা ও কিমউিনিটেক িনরাপদ রাখার েক্ষেতৰ্ পরীক্ষা হেলা একিট গুরুত্বপূ ণর্ িবষয়। েযসব পিরবার পরীক্ষার জনয্ ইেতামেধয্ স�িত
পৰ্দান কেরেছন, েসজনয্ এবং আমােদর �ুল-অভয্�ের পরীক্ষা করার কমর্সূিচেত অংশগৰ্হণ কের সহেযািগতার জনয্ তােদরেক ধনয্বাদ!
COVID-19 পরীক্ষা েক�সমূ হ
●

িডপাটর্েম� অভ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজন (DOHMH) পাঁচিট বেরা জুেড় নতুন নতুন েটি�ং সাইট চালু করা অবয্াহত েরেখেছ।
সকল িশক্ষাথর্ী, ভয্াকিসন গৰ্হণকারী েহাক-বা না েহাক, যােত PCR, লয্াব-িভি�ক েরিপড েট�, িকংবা একিট েহাম েট� িকট (বািড়েত
পরীক্ষা করার উপকরণ)-এর মাধয্েম অবয্াহতভােব COVID-19 পরীক্ষা করেত থােক, আমরা েসটা েজারােলা সু পািরশ কির। বািড়েত
করার েরিপড েট� আেছ, েতমন েটি�ং সাইটসহ সকল সাইটগুেলার একিট তািলকা েপেত হেল 212-COVID19 নম্বের েফান করুন,

nyc.gov/covidtest, ওেয়বেপজ েদখুন, িকংবা "COVID TEST" িলেখ 855-48 নম্বের েট�ট করুন, অথবা িনকট� েট� সাইেটর
িঠকানা েপেত 311 নম্বের েফান করুন।
●

তদু পির. অেনক ফােমর্িস এবং ডা�ােরর অিফস COVID-19 েট� করার সু েযাগ িদে�। অনু গৰ্হ কের আপিন একিট েট�-এর
সময়সূ িচ িঠক করেত পােরন িক না, েসটা জানেত আপনার িশশু িচিকৎসেকর কােছ বা �ানীয় ফােমর্িসেত েখাঁজ িনন।
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আমরা জািন েয আপনার স�ানেক একিট স্বা�য্স�ত ও িনরাপদ পিরেবেশ েলখাপড়া করেত �ুেল েদওয়ার চাইেত আপনার কােছ অিধক
গুরুত্বপূ ণর্ িকছু েনই। আজ েয পিরবতর্েনর েঘাষণা আমরা িদি�, তার লক্ষয্ হেলা, িশক্ষাথর্ীেদরেক যতটুকু স�ব কম িবে�র মুেখামুিখ কের,
তােদর িনরাপ�ার িবষয় আেগ ও েক�ীয়ভােব িবেবচনায় েরেখ তােদরেক আমােদর �াসরুেম রাখা।
অব�ার পিরবতর্ন হেল আমরা আপনােক জানােনা অবয্াহত রাখেবা এবং এসব পিরবিতর্ত নীিত ও পৰ্িকৰ্য়া স�েকর্ আপনার মতামত
শুনেবা। আমােদর েছেলেমেয়েদর �ুল ও �াফেদর িনরাপদ রাখায় আমােদর সােথ অংশীদার হওয়ার জনয্ আপনােক অিগৰ্ম ধনয্বাদ।
অংশীদািরেত্ব,

েডিভড িস বয্াংকস্ (David C. Banks)
িনউ ইয়কর্ িসিট �ুলস্ চয্াে�লর
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