সু স্থতা যাচাইকরণ প্রশ্নাবলী
DOE ফ্যাসসসলসিগুললালত সকল DOE-এর সিক্ষার্থী, স্টাফ্, পসরবার, এবং দিথনার্থীলদর অবিযই একসি সু স্থতা যাচাইকরণ (লেলথ সিসনং) পূ রণ করলত
েলব। এই সু স্থতা যাচাইকরণ (লেলথ সিসনং) প্রসতসদন উপসস্থত েবার পূ লবথ পূ রণ করলত েলব। এছাড়াও, এই স্বাস্থয যাচাইকরণ (লেলথ সিসনং)
অনলাইলন https://healthscreening.schools.nyc/ সাইলি পূ রণ করা সম্ভব েলব। ভবন বা ফ্যাসসসলসিলত প্রলবলির পর, যসদ আপসন ইলতামলযয
অনলাইলন সু স্থতা যাচাইকরণ (লেলথ সিসনং) পূ রণ না কলর র্ালকন, তােলল আপনালক সনলচর প্রশ্নগুললার জবাব সদলত বলা েলব। স্মরণ কসরলে সদসি
যয, আমালদর স্কুল ভবনগুললালত প্রলবি করলত DOE-এর সকল কমথীর অবিযই যকাসভড-19 (COVID-19)-এর সবরুলে সিকাপ্রাপ্ত বা ভযাকসসলনলিড েলত
েলব।
7 মাচথ যর্লক, নাক-মুলের আবরণ (মাস্ক) পসরযান আর আবিযক েলব না, এবং DOE প্রাঙ্গলন র্াকাকালীন সমে অসযকাংি সিক্ষার্থী, স্টাফ্, এবং
দিথনার্থীলদর জনয যসিা পসরযান েলব ঐসিক। LYFE, আসলথলানথ (লছাট্ট সিশু (ইনফ্যান্ট) এবং সদয োাঁিলত যিো সিশু (িডলার)), 3-K, সপ্র-K, এবং 4410
ক্লাসরুমগুললত অংিগ্রেণকারী নূ যনতম দু ই বছর বেসী সিক্ষার্থীরা, এবং এসব ক্লাসরুলমর স্টাফ্গণ, অভযন্তলর র্াকাকালীন সমে নাক-মুলের আবরণ
(মাস্ক) পসরযান অবযােত রােলবন।
নূ যনতম দু ই বছর বেসীরা সংসক্ষপ্তকৃত আইলসাললিন অর্বা যকাোলরন্টাইন যর্লক সফ্লর আসলত েলল, ষষ্ঠ (6) যর্লক দিম (10) সদবস পযথন্ত অবিযই
যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন নাক-মুলের আবরণ (মাস্ক) পসরযান করলত েলব, যযমন, একসি কাপলড়র মালস্কর সনলচ একসি KN95, KF94, অর্বা
সাসজথকাল মাস্ক পসরযান। যসদ ঐ বযসি স্কুল সদবস চলাকালল যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন মাস্ক (নাক-মুলের আবরণ) পড়লত অক্ষম যোন, তলব তালক
পুলরা 10 সদলনর জনয আলাদাভালব র্াকলত েলব অর্বা যকাোলরন্টাইন করলত েলব।
1.

আপসন সক এমন যকানও সিক্ষার্থীর জনয যাচাইকরণ বা সিনার পূ রণ করলছন, যার বেস সকন্ডারগালিথন বেলসর যচলে কম?
❑ েযাাঁ। আসম এই যাচাইকারক বা সিনারসি একজন LYFE, আসলথলানথ (লছাট্ট সিশু (ইনফ্যান্ট) ও সদয োাঁিলত যিো সিশু (িডলার)), 3-K,
সপ্র-K অর্বা 4410 সিক্ষার্থীর জনয পূ রণ করসছ। “সপ্রস্কুল এবং এরলচলে কম বেসী” প্রলশ্ন যান।
❑ না। “স্কুল-বেসী সিক্ষার্থী, স্টাফ্, এবং দিথনার্থী" প্রলশ্ন যান।

সপ্রস্কুল এবং এরলচলে কম বেসী সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী
1.

আপনার সন্তান COVID-19-এর উপসগথগুললা লক্ষয কলরলছন সক, এলত রলেলছ 100.0 সডসগ্র F সকংবা এরলচলে যবসি জ্বর, কাসি, গলাে বযর্া,
স্বাদ সকংবা ঘ্রাণিসি সবললাপ অর্বা সবগত 10 সদলনর মালে শুরু েওো শ্বাস কষ্ট?
❑ না। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑ েযাাঁ, এবং তার উপসগথ শুরু েবার পর যকানও স্বাস্থয যসবা প্রদানকারী দ্বারা গৃ েীত তার যকাসভড-19 (COVID-19)-এর ডাোগনসস্টক
পরীক্ষার ফ্লাফ্ল যনলগসিভ এলসলছ, তার উপসলগথর উন্নসত েলি এবং জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর
আলসসন। যসদ আমার সন্তান নূ যনতম দু ই বছর বেসী েে, তলব যস দিম (10) সদবস পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন একসি মাস্ক
পরলব। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑ েযাাঁ, এবং যস কমপলক্ষ দু ই বছর বেসী এবং তার উপসগথ শুরু েবার পর অন্তত 24 ঘন্টার বযবযালন বাসড়লত গৃ েীত দু ইসি পরীক্ষার
(অযাি-লোম যিস্ট) ফ্লাফ্ল যনলগসিভ এলসলছ তার উপসলগথর উন্নসত েলি এবং জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24
ঘন্টা জ্বর আলসসন। যসদ আমার সন্তান নূ যনতম দু ই বছর বেসী েে, তলব যস দিম (10) সদবস পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন
একসি মাস্ক পরলব। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑ েযাাঁ, এবং তার যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক পরীক্ষাে ফ্লাফ্ল পসজসিভ এলসসছল, অতঃপর সবগত 90 সদলনর মালে সু স্থ
েলেলছ। তার সাম্প্রসতক উপসগথগুললার উন্নসত েলি এবং জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর আলসসন।
ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং যস উপলরাি যেণীসবভালগর অন্তভুথি নে। আর যাচাইলের প্রলোজন যনই। ভবলন প্রলবি করা যালব না।

2.

সবগত দি সদলন, আপনার সন্তান একসি COVID-19 ডাোগনসস্টক যিস্ট যর্লক পসজসিভ ফ্লাফ্ল যপলেলছন সক?
❑ না। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑ েযাাঁ, এবং তার যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক পরীক্ষাে ফ্লাফ্ল পসজসিভ এলসসছল, অতঃপর সবগত 90 সদলনর মালে সু স্থ
েলেলছ। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং তার উপসগথ প্রর্ম যদো যদোর পর পুলরা 10 সদন েলে যগলছ, তার উপসগথসমূ লের উন্নসত েলি এবং জ্বর হ্রাসকারী যকালনা
ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর আলসসন। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং যস উপলরাি যেণীসবভালগর অন্তভুথি নে। আর যাচাইলের প্রলোজন যনই। ভবলন প্রলবি করা যালব না।

1
T&I 33904 Health Screening Questionnaire (Bangla)

3.

সবগত দি সদলন, আপনার জানা মলত, আপনার সন্তান সক যকাসভড-19 (COVID-19) সংক্রাসমত যকানও বযসির সালর্ একই ক্লাসরুলম অবস্থান
কলরলছ, অর্বা কাছাকাসছ সগলেলছ (লক্লাজ কন্টাক্ট)? “লক্লাজ কন্টাক্ট” -এর অর্থ েলি, 24 ঘন্টার মলযয, যকাসভড-19 (COVID-19) সংক্রাসমত
যকানও বযসির কাছ যর্লক 6 সফ্লির কম দূ রলে অন্তত 15 সমসনি সমে অবস্থান করা।
❑ না। আপসন ভবলন প্রলবি করলত পারলবন।
❑ েযাাঁ, যস অন্তত দু ই বছর বেসী এবং একসি পাাঁচ সদনবযাপী যকাোলরন্টাইন সম্পন্ন কলরলছ (লযিাে, যকাোলরন্টাইলনর প্রর্ম সদন েলি
যযসদন COVID-19-এ সংক্রাসমত যকানও বযসির কাছাকাসছ সবথলিষবালরর মত আসার পর সদন)। তার যকানও উপসগথ যনই এবং
যকাোলরন্টাইলনর পঞ্চম সদন যকানও স্বাস্থয যসবা প্রদানকারী দ্বারা গৃ েীত ডাোগনসস্টক পরীক্ষার ফ্লাফ্ল যনলগসিভ এলসলছ অর্বা চতুর্থ
ও পঞ্চম সদন বাসড়লত গৃ েীত পরীক্ষার (অযাি-লোম যিস্ট) উভেসির ফ্লাফ্ল যনলগসিভ এলসলছ। যস 10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে
এমন একসি মাস্ক পরলব। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং তার বেস দু ই বছলরর কম এবং সাত সদনবযাপী যকাোলরন্টাইন সম্পন্ন কলরলছ (লযিাে, যকাোলরন্টাইলনর প্রর্ম সদন েলি
যযসদন COVID-19-এ সংক্রাসমত যকানও বযসির কাছাকাসছ সবথলিষবালরর মত আসার পর সদন)। তার যকানও উপসগথ যনই এবং
যকাোলরন্টাইলনর পঞ্চম সদন যকানও স্বাস্থয যসবা প্রদানকারী দ্বারা গৃ েীত ডাোগনসস্টক পরীক্ষার ফ্লাফ্ল যনলগসিভ এলসলছ। ভবলন প্রলবি
করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং তার যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক পরীক্ষাে ফ্লাফ্ল পসজসিভ এলসসছল, অতঃপর সবগত 90 সদলনর মালে সু স্থ
েলেলছ এবং যস সম্প্রসত কাছাকাসছ আসার পর নতুনভালব যকানও উপসগথ যদো যােসন। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং যস যকাসভড-19 (COVID-19)-এর সবরুলে পুলরাপুসর সিকাপ্রাপ্ত বা ভযাকসসলনলিড। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং যস উপলরাি যেণীসবভালগর অন্তভুথি নে। ভবলন প্রলবি করা যালব না।

সকন্ডারগালিথন অর্বা উচ্চতর যগ্রলডর সিক্ষার্থী, স্টাফ্, এবং দিথনার্থীগণ
1.

আপসন COVID-19-এর উপসগথগুললা আপনার মালে লক্ষয কলরলছন সক, এলত রলেলছ 100.0 সডসগ্র F সকংবা এরলচলে যবসি জ্বর, কাসি, গলা
বযর্া, স্বাদ সকংবা ঘ্রাণিসি সবললাপ অর্বা সবগত পাাঁচ সদলনর মালে শুরু েওো শ্বাস কষ্ট?
❑ না। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑

❑

❑

❑

❑

2.

েযাাঁ, এবং আসম যকানও স্বাস্থয যসবা প্রদানকারী দ্বারা গৃ েীত যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক যিলস্টর যনলগসিভ ফ্লাফ্ল
যপলেসছ। আমার উপসগথগুললার উন্নসত েলি এবং আসম জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর আলসসন। আসম
10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন একসি মাস্ক পরব। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
েযাাঁ, এবং আমার উপসগথ শুরু েবার পর অন্তত 24 ঘন্টার বযবযালন বাসড়লত গৃ েীত দু ইসি পরীক্ষার (অযাি-লোম যিস্ট) ফ্লাফ্ল
যনলগসিভ এলসলছ। আমার উপসগথগুললার উন্নসত েলি এবং আসম জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর
আলসসন। আসম 10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন একসি মাস্ক পরব। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
েযাাঁ, এবং আসম পাাঁচ সদন আলাদাভালব র্াকার পর সফ্লর আসসছ। আমার উপসগথগুললার উন্নসত েলি এবং আসম জ্বর হ্রাসকারী যকালনা
ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর আলসসন। আসম 10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন একসি মাস্ক পরব। পরবতথী প্রশ্নসি
যদেুন।
েযাাঁ, এবং আমার যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক পরীক্ষাে ফ্লাফ্ল পসজসিভ এলসসছল, অতঃপর সবগত 90 সদলনর মালে সু স্থ
েলেলছ। আমার উপসগথগুললার উন্নসত েলি এবং আসম জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর আলসসন।
পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
েযাাঁ, এবং আসম উপলরাি যেণীসবভালগর অন্তভুথি নই। আর যাচাইলের প্রলোজন যনই। ভবলন প্রলবি করা যালব না।

সবগত পাাঁচ সদলন, আপসন একসি COVID-19 ডাোগনসস্টক যিস্ট যর্লক পসজসিভ ফ্লাফ্ল যপলেলছন সক?
❑ না। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑ েযাাঁ, এবং আমার উপসগথ শুরু েবার অর্বা যেন পরীক্ষার ফ্লাফ্ল অযাসসম্পলিামযাসিক আসার পর পাাঁচ সদন আলাদাভালব র্াকার পর
সফ্লর আসসছ। আমার যকানও উপসগথ যনই অর্বা আমার উপসগথগুললার উন্নসত েলি এবং আসম জ্বর হ্রাসকারী যকালনা ঔষয যসবন না
কলর অন্তত 24 ঘন্টা জ্বর আলসসন। আসম 10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি েে এমন একসি মাস্ক পরব। পরবতথী প্রশ্নসি যদেুন।
❑ েযাাঁ, এবং আমার যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক পরীক্ষাে ফ্লাফ্ল পসজসিভ এলসসছল, অতঃপর সবগত 90 সদলনর মালে সু স্থ
েলেলছ। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং আসম উপলরাি যেণীসবভালগর অন্তভুথি নই। আর যাচাইলের প্রলোজন যনই। ভবলন প্রলবি করা যালব না।
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সবগত পাাঁচ সদলন, আপনার জানা মলত, আপনার সক যকাসভড-19 (COVID-19) সংক্রাসমত যকানও বযসির সালর্ একই ক্লাসরুলম অবস্থান
কলরলছ, অর্বা কাছাকাসছ সগলেলছ (লক্লাজ কন্টাক্ট)? “লক্লাজ কন্টাক্ট” -এর অর্থ েলি, 24 ঘন্টার মলযয, যকাসভড-19 (COVID-19) সংক্রাসমত
যকানও বযসির কাছ যর্লক 6 সফ্লির কম দূ রলে অন্তত 15 সমসনি সমে অবস্থান করা।
❑ না। আপসন ভবলন প্রলবি করলত পারলবন।
❑ েযাাঁ, এবং আসম যকাসভড-19 (COVID-19)-এর সবরুলে পুলরাপুসর সিকাপ্রাপ্ত বা ভযাকসসলনলিড। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং আসম স্কুলল সংক্রাসমত কারও কাছাকাসছ সগলেসছলাম এবং আসম DOE-প্রদত্ত COVID-19 যোম যিস্ট(সমূ ে) (বাসড়লত গৃ েীত
পরীক্ষা(সমূ ে)) করসছ এবং এেনও যসসব পরীক্ষার পসজসিভ (সংক্রমণযু ি) ফ্লাফ্ল পাইসন। আসম 10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব সফ্ি
েে এমন একসি মাস্ক পরব এবং যসদ পরীক্ষার ফ্লাফ্ল পসজসিভ আলস, তলব আসম আলাদাভালব র্াকা শুরু করলবা। ভবলন প্রলবি
করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং আসম স্কুলল কারও সংস্পলিথ সগলেসছলাম, এবং আমালক যকালনা যোম যিস্ট সকি (বাসড়লত পরীক্ষার সরঞ্জাম) যদওো েেসন।
অনু গ্রে কলর আজই একসি যোম যিস্ট সকি পাওোর জনয আপনার স্কুললর সালর্ যযাগালযাগ করুন। আসম 10 সদন পযথন্ত যর্াযর্ভালব
সফ্ি েে এমন একসি মাস্ক পরব এবং যসদ পরীক্ষার ফ্লাফ্ল পসজসিভ আলস, তলব আসম আলাদাভালব র্াকা শুরু করলবা। ভবলন
প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং আমার যকাসভড-19 (COVID-19) ডাোগনসস্টক পরীক্ষাে ফ্লাফ্ল পসজসিভ এলসসছল, অতঃপর সবগত 90 সদলনর মালে সু স্থ
েলেসছ এবং আসম সম্প্রসত কাছাকাসছ আসার পর নতুনভালব যকানও উপসগথ যদো যােসন। ভবলন প্রলবি করা যালব।
❑ েযাাঁ, এবং আসম উপলরাি যেণীসবভালগর অন্তভুথি নই। ভবলন প্রলবি করা যালব না।

এই স্বাস্থয যাচাইকরলণর উলেিয একসি সবকল্প যপিাদারী সচসকৎসাগত পরামিথ, যরাগ সনণথে অর্বা সচসকৎসা প্রদান করা নে। িারীসরক অবস্থা সম্পলকথ
আপনার যকালনা প্রশ্ন র্াকলল সবসমেই যকালনা যযাগযতা সম্পন্ন স্বাস্থলসবা প্রদানকারীর কাছ যর্লক পরামিথ যনলবন। সু স্থতা যাচাইকরলণর (লেলথ সিসনং)
ফ্লাফ্ল পযথাললাচনা করা েলব শুযু মাত্র ফ্যাসসসলসিলত প্রলবি করলত যদোর উলেলিয এবং যগাপনীেতা বজাে রাো েলব।

পসরসস্থসত পসরবতথলনর সালর্ সালর্ NYC সডপািথলমন্ট অভ এডুলকিন সু পাসরি পসরবতথন করলত পালর।
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