প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রি পাবপ্রির্ স্কুলি, ছেলিলেলয়লেি স্বাস্থ্য ও প্রিিাপে িাখা আোলেি অগ্রাপ্রির্াি। েয় বেলিি র্ে
ছেলিলেলয়লেি ছিড বা িীিাি হাত ছেলর্ িক্ষা র্িাি িলক্ষয, প্রডপ্রিশি অি স্কুি ফ্যাপ্রিপ্রিপ্রিজ্ িপ্রতপ্রিয়ত
ক্লািরুেগুলিালত ছেয়ালিি িং (লপইন্ট) উলে আিলে প্রর্িা তা পর্গলবক্ষণ র্লি। এি র্ািণ উলে আিা িীিা প্রেশৃ ত
িং ছেলর্ (র্া পুলিালিা স্কুি প্রবপ্রডংগুলিালত োর্লত পালি) িীিাি িংস্পলশগ আিাি ঝুুঁপ্রর্ বাড়ায়, প্রবলশষ র্লি েয়
বেলিি র্ে ছেলিলেলয়লেি। ছর্াোও র্প্রে িংস্পলশগ আিাি িম্ভাবিাও োলর্, ছিিা ছর্ি অপ্রতিত্ত্বি িংলশািি র্িা
হয়, তা প্রিপ্রিত র্িলত আেিা ছর্াি িলেষ্টা বাে িাখপ্রে িা।
প্রডপ্রিশি অি স্কুি ফ্যাপ্রিপ্রিপ্রিজ্ িম্প্রপ্রত 6 বেলিি র্ে বয়িী প্রশক্ষােগীলেি পপ্রিলষবা িোির্ািী ির্ি স্কুি
প্রবপ্রডংলয়ি ছেয়ালিি িং (বা ছপইন্ট) উলে এলিলে অেবা ক্ষপ্রতগ্রস্থ্ হলয়লে প্রর্িা তা তেন্ত র্লিলে। ছর্লর্াি
িিাক্তর্ৃত উলে আিা অেবা ক্ষপ্রতগ্রস্থ্ ছেয়ালিি িং (বা ছপইন্ট) স্কুলিি িেে প্রেলিি আলর্ই এর্প্রি প্রবশে
িংলশািণ িপ্রিয়াি োিযলে ছেিােত র্িাি িপ্রিয়া েিলে। আপপ্রি তেলন্তি ফ্িাফ্ি অিিাইলি ছেখলত পালিি
www.schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint-প্রের্ািায়।
3 বেলিি র্ে বয়িী প্রশশুিা ছিড জপ্রিত স্বাস্থ্যর্ত িেিযায় িবলেলয় ছবপ্রশ েূ বগি এবং অিপ্রক্ষত, এবং 6 বেলিি
র্ে বয়িী প্রশশুিা তালেি ছেলর্ অপ্রির্ বয়িী ছেলিলেলয়লেি ছেলয় ছবপ্রশ ঝুুঁপ্রর্ি িম্মু খীি। আপিাি িন্তালিি
ডাক্তালিি িালে তাি স্বাস্থ্য ইপ্রতহাি প্রিলয় আিাপ র্লি ছেখুি, িলক্ত ছিড পিীক্ষা র্িা র্োর্ে প্রর্িা। প্রবিােূ লিয
পিীক্ষা প্রিপ্রিত র্িাি জিয অেবা এর্জি ডাক্তাি খুুঁজলত, 311 িাম্বালি ছফ্াি র্রুি। র্প্রে আপিাি ছর্াি িশ্ন
োলর্, অিু গ্রহ র্লি আোলেি ওলয়বিাইি ছেখুি
www.schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint।
প্রবিীত,
অপ্রফ্ি অি েযা প্রেফ্ অপালিপ্রিং অপ্রফ্িাি
ছিড িংস্পশগ িংিান্ত অপ্রতপ্রিক্ত তেয
িীিা বা ছিড র্ীিালব স্বালস্থ্ি ক্ষপ্রত র্লি?
িীিা এেি এর্প্রি িাতু র্া প্রশশু এবং বড়লেি শিীলি িলবলশি োিযলে ক্ষপ্রত িািি র্িলত পালি। িীিা এর্প্রি
প্রিউলিািপ্রিি প্রহলিলব পপ্রিপ্রেত, প্রবলশষ র্লি 6 বেলিি র্ে বয়লিি ছেলিলেলয়লেি বিগিশীি েপ্রিষ্ক ও স্নায়ু তলেি
জিয ক্ষপ্রতর্ি। িীিা ছোি প্রশশুলেি ছবলড় ওো, আেিণ, এবং ছশখাি ক্ষেতালর্ ক্ষপ্রতগ্রি র্িলত পালি। র্িগাবস্থ্ায়
িীিাি ঝুুঁপ্রর্লত োর্লি বাচ্চাি জন্মর্ািীি ওজি র্ে এবং ছবলড় ওো প্রবিপ্রম্বত হবাি আশংর্া িলয়লে। পপ্রিলবলশ
অলির্ িিলিি িীিাি িংস্পলশগ আিাি ঝুুঁপ্রর্ িলয়লে, এবং র্তিা িম্ভব ির্ি ির্ে ঝুুঁপ্রর্ হ্রাি র্িা গুরুত্বপূ ণগ।
িীিাি ঝুুঁপ্রর্ি র্ািণ হলত পালি এেি পািীয় পিীক্ষা র্িা িম্ভাবয িীিাি িূ ত্র প্রেপ্রিতর্িণ এবং তাি প্রবরুলে
বযবস্থ্া গ্রহলণ িহায়র্ হয়।
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িীিাি ঝুপ্রুঁ র্ি অিয িূ ত্রগুপ্রি র্ী?
িীিা এেি এর্প্রি িাতু র্া প্রবপ্রিন্ন উলেলশয শত শত বেি িলি বযবহৃত হলে, এবং এি ফ্লি তা পপ্রিলবলশও
বযাপর্িালব েপ্রড়লয় আলে। িীিাি ঝুুঁপ্রর্ি িিাি িূ ত্রগুপ্রিি েলিয আলে পুিলিা প্রবপ্রডংিেূ লহ িীিা-প্রিপ্রির্ ছপইন্ট,
এবং র্যালিাপ্রিি, ছপইন্ট, েযািু ফ্যার্োপ্রিং প্রশলে িীিাি ঐপ্রতহাপ্রির্ বযবহালিি র্ািলণ র্ু লর্ি পি র্ু র্ িলি োপ্রি এবং
িু িায় িীিা জলে োলর্। অিযািয দেিপ্রিি বযবহািলর্ার্য প্রজপ্রিলিও িীিা োর্লত পালি, এলত অন্তিুগক্ত প্রিপ্রেগষ্ট
িিলিি েৃ তপ্রশে, প্রপউিাি (েিাপ্রিপ্রেত
গ পাত্র), তাোি প্রফ্িোি, খাবাি, প্লাপ্রম্বং িিঞ্জাে এবং র্িলেপ্রিি। পাপ্রিি
িিবিালহ খুব র্েই িার্ৃপ্রতর্িালব িীিা ছেখা র্ায় প্রর্ন্তু পািীয় পাপ্রিলত িম্ভাবয িীিাি ঝুুঁপ্রর্ োর্লত পালি র্প্রে
প্রবপ্রডংলয়ি প্লাপ্রম্বংলয় িীিা োলর্। িলক্ত উচ্চতি-িীিাি িিিহ অপ্রির্াংশ প্রশশুলেি িীিাজপ্রিত ঝুুঁপ্রর্ি েূ ি িূ ত্র হি
িীিা-প্রিপ্রির্ ছপইন্ট।
র্ািা িীিাি প্রবষপ্রিয়া িংিান্ত ঝুপ্রুঁ র্লত োলর্?
3 বেি বয়লিি র্ে প্রশশুিা িবগাপ্রির্ িীিাজপ্রিত স্বাস্থ্যর্ত ঝুুঁপ্রর্লত োলর্ এবং ক্ষপ্রতগ্রি হলত পালি। ছবলড় ওো
ভ্রুলণি জিযও িীিা ঝুুঁপ্রর্ি র্ািণ হলত পালি। িীিাি িংস্পশগ এর্প্রি প্রশশুি ছবলড় ওো এবং োিপ্রির্ উন্নপ্রতলত
বািাি িৃ প্রষ্ট র্িলত পালি।
প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি প্রশশুলেি েলিয ছিড বা িীিাজপ্রিত প্রবষপ্রিয়াি হাি িম্পলর্গ আপপ্রি র্তিা জালিি?
প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি প্রশশুলেি েলিয ছিড বা িীিাি প্রবষপ্রিয়াি হাি হ্রাি পালে। 2015 িালি, 5,371 জি 6 বেলিি
র্ে বয়িী প্রিউ ইয়লর্গি প্রশশুলেি িলক্ত িীিাি িি 5 mcg/dL অেবা তাি ছবপ্রশ শিাক্ত হলয়লে। 2014 িালি 5
mcg/dL বা উচ্চতি োত্রায় িলক্ত িীিাি িিপ্রবপ্রশষ্ট প্রশশুলেি িংখযা প্রেলিা 6,550 র্া 18% হ্রাি িপ্রতপ্রিপ্রিত্ব র্িলে,
এবং 2005 িালি িলক্ত িীিাি িি 5mcg/dL বা তািলেলয় ছবপ্রশ োত্রাপ্রবপ্রশষ্ট প্রশশুি িংখযা প্রেলিা 37,344 জি, র্া
86% হ্রাি।
বাড়প্রত প্রিলিািগ
ছিড পিীক্ষাি ছিাগ্রাে অেবা িেুিাি ফ্িাফ্ি িম্পপ্রর্ত
গ আিও তলেযি জিয:
www.schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint
ছিড বা িীিা িম্পলর্গ আলিা তলেযি জিয ছেখুি:
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
NYS প্রডপািগলেন্ট অি ছহিথ্-এি িীিাি প্রবষপ্রিয়া িপ্রতলিাি িংিান্ত তলেযি জিয, ছেখুি:
http://www.health.ny.gov/environmental/lead/
িলক্ত িীিাি পিীক্ষা এবং আপিাি িন্তালিি িীিাি ঝুপ্রুঁ র্ হ্রাি র্িাি উপায় জািলত, ওলয়বিাইলি “আপিাি
িন্তালিি িলক্ত িীিাি পিীক্ষা বিলত র্ী ছবাঝায়”, তা ছেখুি:
http://www.health.ny.gov/publications/2526/ (েশপ্রি িাষায় পড়া র্ালব)।
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