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প্রিয় পপ্ররবারবর্, গ
2019-20 স্কুল বছপ্টর স্বার্তম!
প্রিউ ইয়র্গ প্রেটি পাবপ্রলর্ স্কুপ্টল, সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের স্বাস্থ্য ও প্রিরাপে রাখা আমাপ্টের অগ্রাপ্রির্ার। প্রিক্ষার্থীপ্টেরপ্টর্ েীোর
(lead) েংস্পি সর্থপ্টর্
গ
েুরপ্রক্ষত রাখার অবযাহত িপ্টেষ্টার অংি প্রহপ্টেপ্টব, প্রিপািগ প্টমন্ট অভ এিুপ্টর্িি (DOE) সেেব স্কুল
প্রবল্ডং 1985-এর আপ্টর্ প্রিমাণ
গ র্রা হপ্টয়প্টছ এবং সেখাপ্টি ছয় বছর বয়প্টের র্ম প্রিশুপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোি র্রা হয়
সেইেব ক্লােরুম প্রিয়প্রমত পপ্ররেিি,
গ পরীক্ষা এবং সমরামত র্প্টর। আমরা িষ্ট হপ্টয় োওয়া সপইন্ট সেপ্রখ, সর্িিা সলিপ্রভপ্রির্ সপইন্ট েখি উপ্টে োয়, খপ্টে পপ্টে, অর্থবা তাপ্টত ফািল িপ্টর তখি সেটি ঝুুঁপ্রর্র র্ারণ হপ্টত পাপ্টর। এই োমাপ্টর,
আমরা প্রেটিপ্রভপ্রির্ পরীক্ষা পপ্ররোলিা র্প্টরপ্রছ, এবং আমরা আপিাপ্টর্ আিপ্টের োপ্টর্থ জািাল্ি সে, িপ্টয়াজিীয়
সেপ্টর্াি সমরামত আমরা েম্পূণ র্প্টরপ্র
গ
ছ, এবং এইেব ক্লােরুম স্কুপ্টলর ির্থম প্রেপ্টি বযবহাপ্টরর ছােপত্র লাভ র্প্টরপ্টছ।
এই োমাপ্টর, প্রিপ্রভিি অভ স্কুল ফযাপ্রেপ্রলটিজ 1985 োপ্টলর আপ্টর্ প্রিপ্রমতগ প্রবল্ডংগুপ্রল সেখাপ্টি ছয় বছর বয়প্টের
প্রিক্ষার্থীপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোি র্রা হয় সেখাির্ার ের্ল ক্লােরুম পপ্ররেিিগ র্প্টরপ্টছ। আমরা এই ক্লােরুমগুপ্রলর উপ্টে
োওয়া বা িষ্ট হপ্টয় োওয়া ের্ল সপইন্ট সলি অিুেন্ধপ্টির জিয পরীক্ষা র্প্টরপ্রছ এবং সেপ্টর্াি সলি-প্রভপ্রির্ সপইন্ট
সমরামত র্রপ্টত মািেম্মত েুরক্ষা প্রিয়ম-র্ািুিও অিুেরণ র্রা হপ্টয়প্টছ। তারপর সপইন্ট েুেরভাপ্টব টিপ্টর্ োবার পর
আমরা আরও পরীক্ষা র্প্টরপ্রছ োপ্টত প্রিল্িত হওয়া োয় সে, প্রিক্ষার্থীপ্টের িপ্টবপ্টির জিয রুমগুপ্রল প্রিরাপে। এিাপ্টর্ বপ্টল
েংস্কার। বছরবযপী আমরা রুমগুপ্রল তোরর্ র্রা অবযাহত রাখপ্টবা, আরও এপ্রর্প্টয় প্রর্প্টয়, আমরা আমাপ্টের পরীক্ষা এবং
েংস্কার র্াজ েম্প্রোপ্ররত র্রপ্টবা োপ্টত েবার জিয বযবহাপ্টরর জায়র্াগুপ্রল সেমি র্যাপ্টফপ্টিপ্ররয়া এবং লাইপ্টেপ্ররগুপ্রলও এই
েংস্কার র্াপ্টজর অন্তভুক্ত
গ র্রা োয়।
আপিাপ্টর্ েজ্ঞাত রাখার েহায়তায়, আমরা DOE-র স্কুলেমূপ্টহ েীো েম্পপ্রর্ত
গ বহুল ল্জজ্ঞাপ্রেত িশ্নাবপ্রল েংেুক্ত
র্প্টরপ্রছ, এমিপ্রর্ েীো েংস্পি গ প্রবেের্ তর্থয ও বােপ্রত প্ররপ্টোপ্টেরগ প্রলংপ্টর্। সপইন্ট–পপ্ররেিপ্টির
গ
ফলাফপ্টলর জিয, অিুগ্রহ
র্প্টর schools.nyc.gov/lead-paint-results োইি সেখুি। আরও তপ্টর্থযর জিয, schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-basedpaint োইি সেখুি অর্থবা আপিার স্কুপ্টলর প্রিল্িপযাপ্টলর োপ্টর্থ র্র্থা বলুি।
আমরা আপিার এবং আপিার েন্তাপ্টির জিয এর্টি েমৎর্ার ির্থম প্রেি র্ামিা র্রপ্রছ – এবং আমরা আমাপ্টের 1.1
প্রমপ্রলয়ি প্রিক্ষার্থীপ্টর্ েুরপ্রক্ষত রাখপ্টত র্প্টোর পপ্ররশ্রম অবযাহত রাখপ্টবা।
প্রবশ্বস্ত,
উরেুপ্রলিা সরপ্রমপ্টরজ (Ursulina Ramirez)
প্রেফ অপাপ্টরটিং অপ্রফোর

ডিপার্ট মেন্ট অভ এিুমেশমের সীসা সুরক্ষা ডিষয়ে িহুল-জিজ্ঞাডসত প্রশ্নিডল
শুধুোত্র ছয় িছমরর েে িয়সী ডশশুমের পডরমষিা প্রোেোরী ক্লাসরুেগুডল কেে পরীক্ষা এিং কেরােত
েরা হমলা?
সেপ্টর্াি উপ্টে-োওয়া সপইপ্টন্টর অবস্থ্া জপ্ররপ ও সমরামত র্রার র্াপ্টজ - ো মূলত ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুপ্টের
পপ্ররপ্টেবা িোির্ারী ক্লােরুমগুপ্রলর উপর গুরুত্ব সেয়া হয় সর্িিা ঐ অল্প বয়েী প্রিক্ষার্থীরাই েবপ্টেপ্টয় সবপ্রি ঝুুঁপ্রর্প্টত
র্থাপ্টর্ – সেেব প্রিশুর বয়ে প্রতি বছপ্টরর র্ম েীো সর্থপ্টর্ তাপ্টের স্বাস্থ্যর্ত ক্ষপ্রত হবার আিংর্া েবপ্টেপ্টয় সবপ্রি এবং
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তারাই ঝুুঁপ্রর্র মুপ্টখ র্থাপ্টর্, এবং ছয় বছর বয়প্টের অপ্রির্ বয়েী প্রিক্ষার্থীপ্টের সেপ্টয় ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুপ্টের ঝুুঁপ্রর্
অপ্রির্ র্থাপ্টর্।
শুধুোত্র 1985 সামলর আমে ডেডেত
ট ডিজডংগুডল কেে পরীক্ষা েরা হময়মছ?
আমাপ্টের মািেম্মত উিপ্টরর ির্থাটি হপ্টলা বাচ্চাপ্টের েুরপ্রক্ষত রাখা এবং এটি িপ্টোজয 1985 োপ্টলর আপ্টর্ প্রিপ্রমতগ
প্রবল্ডংগুপ্রলর সবলায় - সেখাপ্টি ছয় বছপ্টরর র্ম বেেী প্রিক্ষার্থীপ্টের পপ্ররপ্টেবা সেয়া হয় সেখাির্ার ক্লােরুমগুপ্রল। েপ্রেও
1960 োপ্টল প্রিউ ইয়র্গ প্রেটিপ্টত েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট বযবহার প্রিপ্রেদ্ধ র্রা হপ্টয়প্টছ, তবুও আমরা বােপ্রত পূব-েতর্গ
গ
তা
প্রহপ্টেপ্টব ঐ প্রিপ্টেদ্ধাজ্ঞার 25 বছর পপ্টর প্রিপ্রমতগ প্রবল্ডংগুপ্রলও অন্তভুক্ত
গ ও মপ্রিির র্প্রর।
DOE পরীক্ষার ডেয়েগুডল েী? DOE পরীক্ষার ডেয়েগুডল েী?
সেপ্টর্াি েীো-প্রভপ্রির্ উপ্টে-োওয়া সপইন্ট এবং তার সমরামপ্টতর জপ্ররপ পপ্ররোপ্রলত হয় প্রিউ ইয়র্গ প্রেটির স্বাস্থ্য সর্াপ্টির
িতগ অিুোয়ী।
সেের্ল স্কুল ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিক্ষার্থীপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোি র্প্টর, 1985 অর্থবা তার আপ্টর্ প্রিপ্রমত,
গ সেগুপ্রল
র্াপ্টটাপ্রিয়াল এল্িপ্রিয়রর্ণ পরীক্ষা র্প্টর ক্লােরুপ্টম িাপ্ত সেপ্টর্াি খপ্টে োওয়া সপইন্ট প্রেপ্রিত র্প্টরি। এছাো, 2018–
19 স্কুল বছপ্টরর সিপ্টে, আমরা ের্ল 3-সর্, প্রি-সর্, প্রর্ন্ডারর্াপ্টিগ ি, এবং LYFE সেন্টার ক্লােরুমগুপ্রল আপ্টরর্বার
পপ্ররেিিগ র্প্টরপ্রছ, এবং এেব ক্লােরুপ্টমর খপ্টে-পো অর্থবা িষ্ট হপ্টয় োওয়া সপইপ্টন্ট েীো আপ্টছ প্রর্িা সেটিও পরীক্ষা
র্প্টরপ্রছ। সেপ্টর্াি েীো-প্রভপ্রির্ খপ্টে-পো সপইপ্টন্টর জিয সেেব পেপ্টক্ষপ বা বযবস্থ্া গ্রহণ িপ্টয়াজি সেটি সিি EPA
োটিগ ফাইি র্ন্ট্রাক্টরর্ণ।
েীভামি আডে িােমত পাডর আোর স্কুল ক্ষডতগ্রস্ত ডেো?
আপপ্রি িপ্রতটি স্কুপ্টলর পরীক্ষার ফলাফল DOE ওপ্টয়বোইপ্টির েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট সপপ্টজর মািযপ্টম সেখপ্টত পাপ্টরি:
schools.nyc.gov/lead-paint-results.
আোর স্কুল ক্ষডতগ্রস্ত ডিজডংগুডলর তাডলোয় রময়মছ। আোর ডে ডিডিত হিার োরণ আমছ?
িা, খপ্টে-পো েীো-প্রভপ্রির্ সপইপ্টন্টর ের্ল ক্লােরুম সেখাপ্টি ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিক্ষার্থীপ্টের পপ্ররপ্টেবাোি র্রা
হয় সেগুপ্রল সমরামত র্রা হপ্টয়প্টছ এবং স্কুল শুরুর জিয ততপ্রর। ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রবল্ডংগুপ্রল েম্পপ্রর্ত
গ েবপ্টিে
গ
হালিার্াে তর্থয
আপপ্রি প্রিয়প্রমত সপপ্টত পাপ্টরি schools.nyc.gov/lead-paint-results োইপ্টি।
আডে িাই ো কস এই স্কুমল িাডলময় যাে। আডে ডে তামে েতু ে কোে েেসূ
ট ডিমত ডেমত পাডর?
ের্ল ক্লােরুম েফলভাপ্টব েংস্কার র্রা হপ্টয়প্টছ এবং প্রবল্ডংটি প্রিরাপে। েব েমপ্টয়র মপ্টতা, র্ী র্ী প্রবর্ল্প স্কুল বযবস্থ্া
রপ্টয়প্টছ সেটি জািপ্টত সর্াি ফযাপ্রমপ্রল ওপ্টয়লর্াম সেন্টাপ্টর োি। আপিার র্াপ্টছরটি খুপ্টুঁ জ প্রিপ্টত,
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers োইপ্টি োি।
আপডে ডে ঐসি পডরিামরর সামে কযাোমযাে েমরমছে যামের সিাে ক্ষডতগ্রস্ত ক্লাসরুমে ডছমলা?
হ্াাঁ। DOE ছয় িছমরর েে িয়সী সেল ডশক্ষােীমের পডরিার যারা েত িছর, অেিা সাোমরর প্রেে
েময়েডেে এইসি ক্লাসরুমে ডছমলা তামের সামে কযাোমযামের িে্ ডপ্রজিপ্ালমের অেুমরাধ িাডেময়মছ।
েূল ডিঠিঠর্ যা পরীক্ষার ফলাফল এিং পরিতী পেমক্ষপ সম্পমেট পডরিারগুডলমে সতেট েমরমছ কসঠর্ 10
ডভন্ন ভাষায় ডেমি উডিডিত অেলাইমে: schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint টের্ািায় পাওয়া োপ্টব।
আোর সিামের স্কুমল আডে যডে িমস-পড়া অেিা েষ্ট হময় যাওয়া কপইন্ট কেডি আোর েী েরা উডিত হমি?
আপপ্রি েপ্রে আমাপ্টের স্কুল প্রবল্ডংগুপ্রলপ্টত সর্াি খপ্টে-পো সপইন্ট সেপ্টখি, আমরা আপিার র্াপ্টছ আরও জািপ্টত োই।
অিুগ্রহ র্প্টর সপইন্ট প্ররপ্টপাটিগ ং জপ্ররপটি োschools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint োইপ্টি রপ্টয়প্টছ সেটি পূরণ
র্রুি এবং আমরা সেটি অিুেন্ধাি র্রপ্টবা। আমাপ্টের প্রবল্ডং সর্াি, ক্লােরুম িম্বর, এবং সর্াি্ সলাপ্টর অবপ্রস্থ্ত সেেব
তর্থয লার্প্টব। উপপ্টরর ওপ্টয়বোইপ্টি আপিার স্কুল বপ্টরাপ্টত প্রক্লর্ র্প্টর এবং স্কুপ্টলর িাম ও টের্ািা িাইপ র্প্টর আপপ্রি
আপিার প্রবল্ডং সর্াি সপপ্টত পাপ্টরি।
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আোর সিাে DOE-র িু জিিদ্ধ এেঠর্ েেু্ডেঠর্-ডভডিে আডল িাইডহু
ট
ি কপ্রাগ্রামে পমড়। আপোরা ডে কসই
েেসূ
ট ডিগুডলও পরীক্ষা েমরমছে?
প্রিউ ইয়র্গ প্রেটি প্রিপািগ প্টমন্ট অভ সহলর্থ্ অযান্ড সমন্টাল হাইল্জি (DOHMH) র্মুযপ্রিটি-প্রভপ্রির্ োইড সর্য়ার
সিাগ্রামগুপ্রল পপ্ররেিিগ র্প্টর। DOHMH-এর িতগ এই সে, সিাগ্রামগুপ্রল েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট মুক্ত হপ্টব অর্থবা সেপ্টর্াি
েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট েুেরভাপ্টব সমরামত র্রা হপ্টয়প্টছ (অর্থাৎ,
গ সপইন্ট উপ্টে োপ্টি িা, খপ্টে পেপ্টছ িা, বা সেখাপ্টি
ফািল িরপ্টছ িা)। খপ্টে-পো সপইন্ট রপ্টয়প্টছ প্রর্িা সেটি সের্ র্রার উপ্টেপ্টিয DOHMH প্রিয়প্রমত পপ্ররেিিগ পপ্ররোলিা
র্প্টর এবং খপ্টে-পো সপইন্ট সমরামপ্টতর প্রবেয়টি প্রিল্িত র্রপ্টত পরবতী পপ্ররেিপ্টির
গ
পেপ্টক্ষপও গ্রহণ র্প্টর। আপিার
র্মুযপ্রিটি-প্রভপ্রির্ োইড সর্য়ার সিাগ্রাপ্টমর পপ্ররেিিগ ইপ্রতহাে েম্পপ্রর্ত
গ তর্থয সপপ্টত nyc.gov/health োইি সেখুি এবং “োইড
সর্য়ার র্াপ্টিক্ট” োেগ র্রুি।
আোর স্কুমলর পােীয় পাডেমত সীসা সম্পমেট আোর ডে ডিডিত হিার োরণ আমছ?
িা, প্রিউ ইয়র্গ প্রেটির িযাপ্টপর পাপ্রি েপ্টবাচ্চ
গ
মািেম্পন্ন এবং তা আপ্টে আপপ্টটপ্টির েংরক্ষাণার্ার সর্থপ্টর্ ো
েপ্রতযর্ারভাপ্টব েীো-মুক্ত। DOE স্কুপ্টল বযবহৃত পািীয় এবং রান্নার পাপ্রি পরীক্ষা র্প্টর, এবং সেপ্টর্াি প্রফক্সোর সেখাপ্টি
উচ্চ েীোর স্তর রপ্টয়প্টছ সেখা োয় সেটি বন্ধ র্প্টর সেয়, সে পেন্ত
গ িা তা সমরামত র্রা হয় এবং সিপ্টট সেখা োয় আর
সর্াি উচ্চ স্তপ্টরর েীো সিই। সটপ্টির আইপ্টির িতগ DOE িপ্রত পাুঁে বছপ্টর এর্বার েীোর জিয পাপ্রি পরীক্ষা
র্রপ্টব। সহমন্ত (ফল) 2018 সর্থপ্টর্ 2020 পেন্ত
গ ের্ল স্কুলপ্টর্, হয় পুিরায় সিট র্রা হপ্টয়প্টছ, অর্থবা র্রা হপ্টব।
আডে েীভামি ডেজিত েরমত পাডর কয আোর সিাে ডেরাপে?
প্রতি বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুরা সলি জপ্রিত স্বাস্থ্যর্ত েমেযায় েবপ্টেপ্টয় সবপ্রি েূবলগ এবং অরপ্রক্ষত, এবং প্রতি বছপ্টরর
র্ম বয়েী প্রিশুরা তাপ্টের সর্থপ্টর্ অপ্রির্ বয়েী সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের সেপ্টয় সবপ্রি ঝুুঁপ্রর্র েম্মুখীি। আপিার েন্তাপ্টির িাক্তাপ্টরর
োপ্টর্থ তার স্বাস্থ্য ইপ্রতহাে প্রিপ্টয় আলাপ র্প্টর সেখুি, রপ্টক্ত সলি পরীক্ষা র্রা ের্থাের্থ প্রর্িা। প্রবিামূপ্টলয পরীক্ষা প্রিল্িত
র্রার জিয অর্থবা এর্জি িাক্তার খুজ
ুঁ প্টত, 311 িাম্বাপ্টর সফাি র্রুি।
কলি সংস্পশ সংক্রাি
ট
অডতডরি তে্
সীসা িা কলি েীভামি স্বামের ক্ষডত েমর?
েীো এমি এর্টি িাতু ো প্রিশু এবং বেপ্টের িরীপ্টর িপ্টবপ্টির মািযপ্টম ক্ষপ্রত োিি র্রপ্টত পাপ্টর। সলি এর্টি
প্রিউপ্টরািল্ক্সি প্রহপ্টেপ্টব পপ্ররপ্রেত। এর অর্থ এটি
গ
প্রবপ্টিেভাপ্টব ছয় বছপ্টরর র্ম বয়প্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের বিিিীল
গ
মল্স্তষ্ক ও
স্নায়ুতপ্টের জিয ক্ষপ্রতর্র। েীো সছাি প্রিশুপ্টের সবপ্টে ওো, আেরণ, এবং সিখার ক্ষমতাপ্টর্ ক্ষপ্রতগ্রস্ত র্রপ্টত পাপ্টর।
র্ভগাবস্থ্ায় েীোর ঝুুঁপ্রর্প্টত র্থার্প্টল বাচ্চার জন্মর্ালীি ওজি র্ম এবং সবপ্টে ওো প্রবলপ্রম্বত হবার আিংর্া রপ্টয়প্টছ।
পপ্ররপ্টবপ্টি অপ্টির্ িরপ্টির েীোর েংস্পপ্টি গ আোর ঝুুঁপ্রর্ রপ্টয়প্টছ, এবং েতিা েম্ভব ের্ল রর্ম ঝুুঁপ্রর্ হ্রাে র্রা
গুরুত্বপূণ।গ
সীসার ঝাঁু ডের অে্ সূত্রগুডল েী?
েীো এমি এর্টি িাতু ো প্রবপ্রভন্ন উপ্টেপ্টিয িত িত বছর িপ্টর বযবহৃত হপ্টি, এবং এর ফপ্টল তা পপ্ররপ্টবপ্টিও বযাপর্ভাপ্টব
ছপ্রেপ্টয় আপ্টছ। েীোর ঝুুঁপ্রর্র িিাি েূত্রগুপ্রলর মপ্টিয আপ্টছ পুরপ্টিা প্রবল্ডংেমূপ্টহ েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট, এবং র্যাপ্টোপ্রলি,
সপইন্ট, মযািুফযার্োপ্ররং প্রিপ্টল্প েীোর ঐপ্রতহাপ্রের্ বযবহাপ্টরর র্ারপ্টণ েুপ্টর্র পর েুর্ িপ্টর মাটি এবং িুলায় জপ্টম র্থার্া
েীো। অিযািয তেিল্েি বযবহারপ্টোর্য ল্জপ্রিপ্টেও েীো র্থার্প্টত পাপ্টর, এপ্টত অন্তভুক্ত
গ প্রিপ্রেগষ্ট িরপ্টির মৃতপ্রিল্প, প্রপউিার
(েস্তাপ্রিপ্রমতগ পাত্র), তামার প্রফক্সোর, খাবার, প্লাপ্রম্বং েরিাম এবং র্েপ্টমটিক্স। পাপ্রির েরবরাপ্টহ খুব র্মই
িার্ৃপ্রতর্ভাপ্টব েীো সেখা োয় প্রর্ন্তু পািীয় পাপ্রিপ্টত েম্ভাবয েীোর ঝুুঁপ্রর্ র্থার্প্টত পাপ্টর েপ্রে প্রবল্ডংপ্টয়র প্লাপ্রম্বংপ্টয় েীো
র্থাপ্টর্। রক্ত উচ্চতর-েীোর স্তরেহ অপ্রির্াংি প্রিশুপ্টের েীোর ঝুুঁপ্রর্র মূল েূত্র েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট।

োরা সীসার ডিষজক্রয়া সংক্রাি ঝাঁু ডেমত োমে?
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প্রতি বছর বয়প্টের র্ম প্রিশুরা েবাপ্রগ ির্ েীোজপ্রিত স্বাস্থ্যর্ত ঝুুঁপ্রর্প্টত র্থাপ্টর্ এবং ক্ষপ্রতগ্রস্ত হপ্টত পাপ্টর। সবপ্টে ওো
ভ্রুপ্টণর জিযও েীো ঝুুঁপ্রর্র র্ারণ হপ্টত পাপ্টর। েীোর ঝুুঁপ্রর্ এর্টি প্রিশুর সবপ্টে ওো এবং মািপ্রের্ উন্নপ্রতপ্টর্ বািার
েৃটষ্ট র্রপ্টত পাপ্টর।
ডেউ ইয়েট ডসঠর্র ডশশুমের েমধ্ কলি িা সীসািডেত ডিষজক্রয়ার হার সম্পমেট আপডে েতর্া িামেে?
প্রিউ ইয়র্গ প্রেটির প্রিশুপ্টের মপ্টিয সলি বা েীোর প্রবেল্িয়ার হার হ্রাে পাপ্টি। 2005 োল সর্থপ্টর্, ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী
প্রিক্ষার্থীপ্টের মপ্টিয রপ্টক্ত েীোর স্তর িপ্রত সিপ্রেপ্রলিাপ্টর (mcg/dL) 5 মাইপ্টিাগ্রাম বা তার অপ্রিপ্টর্র েংখযা এবং হার িায়
90% র্প্টমপ্টছ, এখাপ্টি উপ্রিপ্রখত স্তরটিপ্টত র্থার্প্টল প্রিউ ইয়র্গ প্রেটি সহলর্থ্ প্রিপািগ প্টমন্ট সেটি অিুেন্ধাি র্প্টর।
িাড়ডত ডরমসাস ট
ডিপার্ট মেন্ট অভ এিুমেশমের কলি সুরক্ষা সম্পডেটত আরও তমে্র িে্,
schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint োইি সেখুি।
ডেউ ইয়েট ডসঠর্ কহলে্ ডিপার্ট মেমন্টর কলি এিং ডিডভন্ন েেসূ
ট ডি সম্পমেট িােমত,
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page োইপ্টি োি।
প্রিউ

ইয়র্গ

সটি

প্রিপািগ প্টমন্ট

অভ

সহলপ্টর্থর

সলি-জপ্রিত

প্রবেল্িয়া

িপ্রতপ্টরাি

েম্পপ্রর্ত
গ

তপ্টর্থযর

জিয:

health.ny.gov/environmental/lead/ োইপ্টি োি।
রমি সীসার পরীক্ষা এিং আপোর সিামের সীসার ঝাঁু ডে হ্রাস েরার উপায় িােমত, ওময়িসাইমর্ “আপোর
সিামের রমি সীসার পরীক্ষা িলমত েী কিাঝায়”, কসসি তমে্র িে্ কেিুে:
health.ny.gov/publications/2526/ ( 10টি ভাোয় লভয)
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