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4 দেব্রুয়ালি, 2022
পলিবালিি জনু এই হািনাগাে সাংবাে স্বাস্থ্ু ও লনিাপত্তাি লনয়োবিী সম্পলকে আোলেি সবেলেষ েিু প্রোন কিলব। এসব লনয়োবিী দসােবাি,
7 দেব্রুয়ালি, 2022 দিলক কার্েকি হলব।

লবষয়সূ লি:
•

•

COVID-19 পিীক্ষা
o

স্কুি-অভ্ুন্তলি বলধেে COVID-19 পিীক্ষা

o

দহাে দটস্ট লকট (বালিলে পিীক্ষাি সােগ্রী)

o

COVID-19 পিীক্ষা দকন্দ্রসেূ হ

উপলস্থ্লে

COVID-19 পিীক্ষা
স্কুি-অভ্ুন্তলি বলধেে COVID-19 পিীক্ষা
লসলটি স্কুি-অভ্ুন্তলি আোলেি লনলবেিালি নজিোলিেূ িক পিীক্ষা কেেসূলিলে আেিা র্ে সাংখুক লেক্ষািেীি পিীক্ষা গ্রহণ কলি, েধু-েীলেি েু লটি
কিা আগাে দভ্লব আেিা োি সাংখুা বৃ লি কিলে। 7 দেব্রুয়ালি দিলক শুরু কলি স্কুিগুলিা লনম্নলিলখে উভ্য়লটি েধু দিলক অলধক সাংখুকলটি
পিীক্ষা দনলব:
•

দগ্রড 1 দিলক 12 পর্েন্ত স্কুলিি দোট লেক্ষািেীি েেকিা 10 জন, সলবোচ্চ 250 লেক্ষািেী পর্েন্ত

•

প্রলেলষধক (ভ্ুাকলসন) না দনওয়া লেক্ষািেী জনলগাষ্ঠীি েেকিা 20 জন

এই পলিবেেন দর্সব স্কুলি অলধক সাংখুক ভ্ুাকলসন গ্রহণকািী লেক্ষািেী জনলগাষ্ঠী িলয়লে, দসগুলিালে প্রলে সপ্তালহ অলধকসাংখু লেক্ষািেীি পিীক্ষা
গ্রহলণি সু লর্াগ দেলব। েেু পলি, প্রলে সপ্তালহ েেকিা 10 জন স্টাে পিীক্ষা গ্রহলণি অবুাহেভ্ালব সক্ষে িাকলবন।
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আেিা সকি পলিবািলক উৎসালহে কিলে র্ালে োিা NYC স্কুিস্ আুাকাউন্ট (schoolsaccount.nyc)-এি োধুলে অিবা একলট সই কিা
কাগলজি েেে জোোলনি োধুলে স্কুি-অভ্ুন্তলি পিীক্ষা কিায় সম্মলে প্রোন কলিন। স্কুলি COVID-19 পিীক্ষা সম্পলকেে েিু এবাং বহু ভ্াষাি
সম্মলে েেে-এি োপালর্াগু সাংস্কিণ পাওয়া র্ালব schools.nyc.gov/covidtestingওলয়বলপজ-এ।
স্কুি দখািা িাখা এবাং আোলেি লেক্ষািেী, স্টাে, এবাং আলেপালেি দিাকলেি সু িলক্ষে িাখাি দক্ষলে পিীক্ষা (COVID দটস্ট) একলট গুরুত্বপূ ণে
অাংে। দর্সব পলিবাি পিীক্ষাি জনু ইলোেলধু সম্মলে প্রোন কলিলেন, সহলর্ালগো প্রোলনি এবাং আোলেি স্কুি কলেউলনলটলক লনিাপে িাখায়
অাংেীোিলত্বি জনু োলেিলক ধনুবাে!

দহাে দটস্ট লকট
14 দেব্রুয়ালিলে শুরু সপ্তাহ দিলক শুরু কলি স্কুিগুলিা সকি স্টাে এবাং েু ই বা অলধক বেি বয়সী লেক্ষািেীলেি কালে অুাট-লহাে িুালপড দটস্ট
লকট (বালিলে দ্রুে পিীক্ষাি সােগ্রী) লবেিণ কিলব। আপনাি দটস্ট লকটলট কীভ্ালব বুবহাি কিলে হলব, দসলবষলয় আপলন বহু ভ্াষাি লভ্লডও
schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits-সাইলট দেখলে পালিন।
ভ্ুাকলসন (প্রলেলষধক) লেলয়লেন লক না, দসটা লবলবিনা বুলেলিলক সকি স্টাে ও লেক্ষািেীলেিলক 28 দেব্রুয়ালি োলিলখ স্কুলি লেলি আসাি আলগ
অুাট-লহাে র্োলপড দটস্ট লকট লনলয় দর্লে দজাি সু পালিে কিলে। স্কুলি দেিাি অনু লোেন দপলে স্টাে ও লেক্ষািেীলেি পিীক্ষাি লনলগলটভ্ েি
িালভ্ি প্রোণ দেখানি বাধুবাধকো দনই।
র্লে আপনাি সন্তান বালিলে দনওয়া দকালনা পিীক্ষায় পলজলটভ্ েি িাভ্ কলি, োহলি পলজলটভ্ েি িাভ্ কিাি পি দিলক, আপনাি সন্তান র্লে
K–12 দগ্রলডি হয়, োলক অবেুই 5 লেলনি জনু, র্লে LYFE, আলিেিানে - (লোট্ট এবাং হাোগুলি দেওয়া লেশু), 3K, বা লপ্র-K ক্লাসরুলেি হয়,
োলক 10 লেলনি জনু আিাো িাকলে হলব। অনু গ্রহ কলি অলবিলে আপনাি সন্তালনি স্কুলি দর্াগালর্াগ করুন এবাং েিােি অবলহে করুন। K–
12 লেক্ষািেী দকালভ্ড-19 (COVID-19) পিীক্ষায় পলজলটভ্ েি িাভ্ কিলি এবাং বালিলে আিাোভ্ালব অবস্থ্ান কিলি, োলক অর্ু গপৎ
(অুালসলরানাস) েূ ি দিলক বা লিলোটভ্ালব লেক্ষা-লনলেেেনা িালভ্ি এবাং লেক্ষলকি অলেলসি সেয় োি সালি দর্াগালর্ালগি বুবস্থ্া দেওয়া হলব।
র্লে আপনাি সন্তান লবগে 90 লেলনি েলধু দকালভ্ড-19 (COVID-19) সাংক্রেণ দিলক সু স্থ্্ হলয় উলে িালক, েলব দস দকালনা দটস্ট লকট পালব না
এবাং দকালভ্ড (COVID) সেৃ ে উপসগে বা িক্ষণ দেখা না দগলি স্কুলি অাংেগ্রহণ কিলে পািলব। আপনাি সন্তান র্লে অসু স্থ্ দবাধ কলি, COVID19-এি সাংস্পলেে লগলয় িালক, লকাংবা COVID-19 পিীক্ষায় পলজলটভ্ েিােি িাভ্ কলি, োহলি আপনাি কী কী পেলক্ষপ দনওয়া উলিে, দসটাি
একলট িাটে দপলে পালিন schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness ওলয়বলপজ-এ।

COVID-19 পিীক্ষা দকন্দ্রসেূ হ
লডপাটেলেন্ট অভ্ দহিি অুান্ড দেন্টাি হাইলজন (DOHMH) পাাঁিলট বলিা জুলি নেুন নেুন দটলস্টাং সাইট িািু কিা অবুাহে দিলখলে। সকি
লেক্ষািেী, ভ্ুাকলসন গ্রহণকািী দহাক-বা না দহাক, র্ালে PCR, িুাব-লভ্লত্তক িুালপড দটস্ট, লকাংবা একলট দহাে দটস্ট লকট (বালিলে পিীক্ষা
কিাি উপকিণ)-এি োধুলে লনয়লেে COVID-19 পিীক্ষা কিলে িালক, আেিা দসটা দজািালিা সু পালিে কলি। বালিলে কিাি িুালপড
দটস্ট আলে, দেেন দটলস্টাং সাইটসহ সকি সাইটগুলিাি একলট োলিকা দপলে হলি 212-COVID19 নেলি দোন করুন,
nyc.gov/covidtest ওলয়বলপজ দেখুন, লকাংবা "COVID TEST" লিলখ 855-48 নেলি দটক্সট করুন, অিবা লনকটস্থ্ দটস্ট সাইলটি
লেকানা দপলে 311 নেলি দোন করুন। েেু পিী. অলনক োলেেলস এবাং ডাক্তালিি অলেস COVID-19 দটস্ট কিাি সু লর্াগ লেলে। অনু গ্রহ
কলি আপলন একলট দটস্ট-এি সেয়সূ লি লেক কিলে পালিন লক না, দসটা জানলে আপনাি লেশুলিাগ লিলকৎসলকি কালে বা স্থ্ানীয়
োলেেলসলে দখাাঁজ লনন।
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উপলস্থ্লে
উপলস্থ্লে লবষলয় সবেলেষ সাংবাে
অলেক্রলনি দেউ িিলে দপৌঁোি পি দিলক স্কুিগুলিালে COVID সাংক্রেলণি হাি 95% হ্রাস পাওয়াি লিলপালটেি আলিালক উপলস্থ্লে নীলে হািনাগাে
কিা হলয়লে। এলট অলবিলে কার্েকি হলব দর্, দর্সব লেক্ষািেী অর্ু গপৎ (অুালসলরানাস) েূ ি দিলক বা লিলোটভ্ালব লেক্ষা-লনলেেেনায় অাংেগ্রহণ
কিলব, োলেিলক শুধু েখনই উপলস্থ্ে বলি লিলিে কিা হলব, র্খন োিা একলট পলজলটভ্ COVID-19 পিীক্ষাি েি িালভ্ি দপ্রলক্ষলে
সােঞ্জসুপূ ণে স্বাস্থ্ু লনলেেেনায় আিাো অবস্থ্ালন িাকলব।
দসসব পলিলস্থ্লেলে কীভ্ালব দেলিলেলয়িা েূ ি দিলক বা লিলোটভ্ালব লেক্ষা-লনলেেেনা এবাং অলেস আওয়াি দপলে পালি, দসলবষলয় আপনাি স্কুি
লবস্তালিে েিু প্রোন কিলব। দর্সব লেক্ষািেী পলজলটভ্ COVID-19 পিীক্ষাি েি প্রালপ্ত বা স্কুি/ভ্বন বন্ধ িাকা বুেীে অপি কািলণ অনু পলস্থ্ে
িাকলব, োলেিলক অনু পলস্থ্ে বলি লিলিে কিা হলব এবাং েূ ি দিলক (লিলোট) লেক্ষালনলেেেনায় উপলস্থ্ে বলি আি গণু কিা হলব না।
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