�ুেলর পৰ্থম িদেনর জনয্
পৰ্�ত েহান!
8 েসে�ম্বেরর আেগ যা যা করেত হেব
 স্বা�য্ পরীক্ষা কিরেয় িনন।
যিদ আপনার স�ান পৰ্থমবােরর মত �ু ল অথবা চাই� েকয়ার শুরু করেছ? �ু ল শুরু হবার আেগ, আপনার স�ানেক একজন
স্বা�য্ েসবা পৰ্দানকারী স�ূ ণর্ স্বা�য্ পরীক্ষা কেরেছ তা িনি�ত করুন, যা চাই� অয্া� অয্ােডােলেস� েহলথ্ এ�ািমেনশন ফমর্
(CH205)-এ নিথভু� হেয়েছ। এই ফমর্গুেলা schools.nyc.gov/schoolhealth েথেক ডাউনেলাড করা যােব।

 আবশয্ক ইিমউনাইেজশন (িটকা) িদন।
িনউ ইয়কর্ ে�ট পাবিলক েহলথ্ বা জনস্বা�য্ আইন অনু যায়ী, চাই� েকয়ার অথবা �ু েল ভিতর্ হেত হেল িশক্ষাথর্ীেদর সু িনিদর্�
িটকা েদয়া বাধয্তামূ লক। িশক্ষা বছর শুরু হবার আেগ, আপনার স�ানেক সকল ইিমউনাইেজশন (িটকা) গৰ্হণ করা
বাধয্তামূ লক। আপিন schools.nyc.gov/immunization -সাইেট আবশয্ক ইিমউনাইেজশন (িটকা) সংকৰ্া� আেরা তথয্
খুঁেজ েপেত পােরন। আমরা সকল িনউ ইয়কর্বাসীেদর েকািভড-19 (COVID-19) ভয্াকিসন হালনাগাদ করেত সু পািরশ করিছ,
এেত অ�ভুর্� যারা েযাগয্ তােদর জনয্ বু �ার। আপনার িনকট� একিট িঠকানা খুেঁ জ েপেত vaccinefinder.nyc.gov
েদখুন অথবা 877-829-4692 নম্বের েফান করুন।

 মা� পড়ুন।
িটকাগৰ্হণ বা ভয্াকিসেনশন �য্াটাস যাই েহাক না েকন, িশক্ষাথর্ীেদর �ু ল বােস এবং অভয্�রীণ পিরেবেশ েযখােন িভড় েবিশ
েসখােন যথাযথভােব িফট হয় এমন একিট মা� পড়েত েজার উৎসাহ েদয়া হে�। িকছু সু িনিদর্� পিরি�িতেত মা� বাধয্তামূ লক,
েযমন �ু ল নােসর্র অিফস িকংবা েমিডকয্াল রুম পিরদশর্ন অথবা �ু েল েকািভড-19-এর উপসগর্ পৰ্দশর্ন করা। আপনার
েছেলেমেয়র পিরধােনর জনয্ মা� মজুত কের রাখুন! �ু েল েকািভড-19 সংকৰ্া� স্বা�য্ ও সু রক্ষা নীিত আেরা তেথয্র জনয্
schools.nyc.gov/covid19 েদখুন।

 পরীক্ষা কিরেয় িনন।
�ু ল কিমউিনিটেক ভাইরােসর সংকৰ্মণ েথেক সু রক্ষা িদেত সহায়তা করেত, েকািভড-19 সংকৰ্মণ আেছ িকনা তা িনণর্েয়র
জনয্, আমরা িশক্ষাথর্ীেদর �ু েলর পৰ্থম িদেনর আেগ বািড়েত একিট েহাম েট� িকট বয্বহার করেত অথবা একজন স্বা�য্ েসবা
পৰ্দানকারী দ্বারা PCR েট� করােত উৎসািহত করিছ।
T-34494 FDOS Checklist (Bangla)

�ুেলর পৰ্থম িদেনর জনয্ পৰ্�ত েহান!
 আপনার েযাগােযােগর তথয্ হালনাগাদ করুন।
আপিন অনলাইেন NYC �ু লস অয্াকাউ� (NYCSA)-এ হালনাগাদ করেত পােরন অথবা আপনার �ু ল দ্বারা পৰ্দ� জরুির
পিরি�িতেত েযাগােযােগর ফমর্ (ইমােজর্ি� ক�া� ফমর্) পূ রণ করেত পােরন। আপনার যিদ এখনও একিট NYC �ু লস অয্াকাউ�
না েথেক থােক, তেব কীভােব সাইন আপ করেত হেব তা জানেত schools.nyc.gov/NYCSA েদখুন।

 �ুেলর পৰ্থম িদেনর আেগ রােত ঘুমােত যাবার এবং সকােলর একিট �য্া�াডর্ িনয়ম
ৈতির করুন।
একিট িনয়িমত ঘুেমর সময়সূ িচ গেড় তুলেত এখনই শুরু করুন। এরপর, �ু ল শুরু হবার িকছু িদন আেগ আপনার পিরবােরর
পৰ্তয্ািশত সকােলর রুিটন চচর্া করুন, এেত রেয়েছ পৰ্�ত হওয়া, েবৰ্কফা� খাওয়া, এবং সময়মত �ু েল েপৗঁছার জনয্ আপনার
বাস �প িকংবা সাবওেয় ে�শেনর জনয্ বাসা েথেক েবর হওয়া।

 আপনার �ুেলর পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর সােথ সাক্ষাৎ করুন।
পয্াের� েকাঅিডর্েনটরগণ আপনার �ু ল-সংকৰ্া� বহু পৰ্� ও উেদ্বেগর জবাব িদেত পােরন। আপনার পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর
েযাগােযােগর তথয্ েপেত আপনার �ু েল েফান করুন অথবা পিরদশর্ন করুন।

 অনু বাদ এবং েদাভাষী পিরেষবা িবষেয় আপনার পয্াের� েকাঅিডর্েনটর অথবা
িপৰ্ি�পালেক িজজ্ঞাসা করুন।
আপনার �ু ল িবনা খরেচ অনু বাদ ও েদাভাষী পিরেষবা পৰ্দান করেত পাের। আপনার �ু েলর পয্াের� েকাঅিডর্েনটর বা
িপৰ্ি�পয্ােলর কাছ েথেক আেরা জানু ন, অথবা আেরা তেথয্র জনয্ schools.nyc.gov/hello েদখুন। সাইন লয্া�ু েয়েজ েদাভাষ
পিরেষবার জনয্, অনু গৰ্হ কের আপনার �ু েলর পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর সােথ েযাগােযাগ করুন অথবা
OSLIS@schools.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করুন।

 2022–23 NYC �ুল কয্ােল�ার পযর্ােলাচনা করুন।
গুরুত্বপূ ণর্ তািরখসমূ হ েদখেত এবং একািধক ভাষায় 2022-23 িশক্ষা বছেরর মুিদৰ্ত সং�রণগুেলা খুঁজেত
schools.nyc.gov/calendar েদখুন।

বৃহ�িতবার, 8 েসে�ম্বর, �ুেলর পৰ্থম িদন আমরা আপনােদর সােথ েদখা হবার
জনয্ অধীর আগৰ্েহ অেপক্ষা করিছ!
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