5 সেপ্টেম্বর, 2019
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
2019-20 স্কুল বছপ্টর স্বার্তম!
প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রি পাবপ্রলর্ স্কুপ্টল, সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের স্বাস্থ্য ও প্রিরাপে রাখা আমাপ্টের অগ্রাপ্রির্ার প্রিক্ষার্গীপ্টেরপ্টর্ েীোর (lead) েংস্পিগ সর্প্টর্
েু রপ্রক্ষত রাখার অবযাহত িপ্টেষ্টার অংি প্রহপ্টেপ্টব, প্রিপািগপ্টমন্ট অভ এিুপ্টর্িি (DOE) সেেব স্কুল প্রবপ্রডং 1985-এর আপ্টর্ প্রিমগাণ র্রা হপ্টয়প্টছ
এবং সেখাপ্টি ছয় বছর বয়প্টের র্ম প্রিশুপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোি র্রা হয় সেইেব ক্লােরুম প্রিয়প্রমত পপ্ররেিগি, পরীক্ষা এবং সমরামত র্প্টর
আমরা িষ্ট হপ্টয় োওয়া সপইন্ট সেপ্রখ, সর্িিা সলি-প্রভপ্রির্ সপইন্ট েখি উপ্টে োয়, খপ্টে পপ্টে, অর্বা তাপ্টত ফািল িপ্টর তখি সেপ্রি ঝুুঁপ্রর্র
র্ারণ হপ্টত পাপ্টর এই োমাপ্টর, আমরা প্রেপ্রিপ্রভপ্রির্ পরীক্ষা পপ্ররোলিা র্প্টরপ্রছ, এবং আমরা আপিাপ্টর্ আিপ্টের োপ্টর্ জািাপ্রি সে,
িপ্টয়াজিীয় সেপ্টর্াি সমরামত আমরা েম্পূ ণগ র্প্টরপ্রছ, এবং এইেব ক্লােরুম স্কুপ্টলর ির্ম প্রেপ্টি বযবহাপ্টরর ছােপত্র লাভ র্প্টরপ্টছ
এই োমাপ্টর, প্রিপ্রভিি অভ স্কুল ফযাপ্রেপ্রলপ্রিজ 1985 োপ্টলর আপ্টর্ প্রিপ্রমগত প্রবপ্রডংগুপ্রল সেখাপ্টি ছয় বছর বয়প্টের প্রিক্ষার্গীপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোি
র্রা হয় সেখাির্ার ের্ল ক্লােরুম পপ্ররেিগি র্প্টরপ্টছ আমরা এই ক্লােরুমগুপ্রলর উপ্টে োওয়া বা িষ্ট হপ্টয় োওয়া ের্ল সপইন্ট সলি
অিু েন্ধপ্টির জিয পরীক্ষা র্প্টরপ্রছ এবং সেপ্টর্াি সলি-প্রভপ্রির্ সপইন্ট সমরামত র্রপ্টত মািেম্মত েু রক্ষা প্রিয়ম-র্ািু িও অিু েরণ র্রা হপ্টয়প্টছ
তারপর সপইন্ট েু েরভাপ্টব প্রিপ্টর্ োবার পর আমরা আরও পরীক্ষা র্প্টরপ্রছ োপ্টত প্রিপ্রিত হওয়া োয় সে, প্রিক্ষার্গীপ্টের ি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
অন্তভুগক্ত র্রা োয়
আপিাপ্টর্ েজ্ঞাত রাখার েহায়তায়, আমরা DOE-র স্কুলেমূ প্টহ েীো েম্পপ্রর্গত বহুল প্রজজ্ঞাপ্রেত িশ্নাবপ্রল েংেু ক্ত র্প্টরপ্রছ, এমিপ্রর্ েীো
েংস্পিগ প্রবেের্ তর্য ও বােপ্রত প্ররপ্টোপ্টেগর প্রলংপ্টর্ সপইন্ট–পপ্ররেিগপ্টির ফলাফপ্টলর জিয, অিু গ্রহ র্প্টর schools.nyc.gov/lead-paint-results
োইি সেখুি। আরও তপ্টর্যর জিয,

schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint োইি সেখুি অর্বা আপিার স্কুপ্টলর

প্রিপ্রিপযাপ্টলর োপ্টর্ র্র্া বলু ি
আমরা আপিার এবং আপিার েন্তাপ্টির জিয এর্প্রি েমৎর্ার ির্ম প্রেি র্ামিা র্রপ্রছ – এবং আমরা আমাপ্টের 1.1 প্রমপ্রলয়ি প্রিক্ষার্গীপ্টর্
েু রপ্রক্ষত রাখপ্টত র্প্টোর পপ্ররশ্রম অবযাহত রাখপ্টবা
প্রবশ্বস্ত,
উরেু প্রলিা সরপ্রমপ্টরজ (Ursulina Ramirez)
প্রেফ অপাপ্টরপ্রিং অপ্রফোর

প্রিপািগপ্টমন্ট অভ এিুপ্টর্িপ্টির েীো েু রক্ষা প্রবেয়র্ বহুল-প্রজজ্ঞাপ্রেত িশ্নবপ্রল
শুিু মাত্র ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোির্ারী ক্লােরুমগুপ্রল সর্ি পরীক্ষা এবং সমরামত র্রা হপ্টলা?
সেপ্টর্াি উপ্টে-োওয়া সপইপ্টন্টর অবস্থ্া জপ্ররপ ও সমরামত র্রার র্াপ্টজ - ো মূ লত ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোির্ারী
ক্লােরুমগুপ্রলর উপর গুরুত্ব সেয়া হয় সর্িিা ঐ অল্প বয়েী প্রিক্ষার্গীরাই েবপ্টেপ্টয় সবপ্রি ঝুুঁপ্রর্প্টত র্াপ্টর্ – সেেব প্রিশুর বয়ে প্রতি বছপ্টরর
র্ম েীো সর্প্টর্ তাপ্টের স্বাস্থ্যর্ত ক্ষপ্রত হবার আিংর্া েবপ্টেপ্টয় সবপ্রি এবং তারাই ঝুুঁপ্রর্র মুপ্টখ র্াপ্টর্, এবং ছয় বছর বয়প্টের অপ্রির্ বয়েী
প্রিক্ষার্গীপ্টের সেপ্টয় ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুপ্টের ঝুুঁপ্রর্ অপ্রির্ র্াপ্টর্
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শুিু মাত্র 1985 োপ্টলর আপ্টর্ প্রিপ্রমগত প্রবপ্রডংগুপ্রল সর্ি পরীক্ষা র্রা হপ্টয়প্টছ?
আমাপ্টের মািেম্মত উিপ্টরর ির্াপ্রি হপ্টলা বাচ্চাপ্টের েু রপ্রক্ষত রাখা এবং এপ্রি িপ্টোজয 1985 োপ্টলর আপ্টর্ প্রিপ্রমগত প্রবপ্রডংগুপ্রলর সবলায় সেখাপ্টি ছয় বছপ্টরর র্ম বেেী প্রিক্ষার্গীপ্টের পপ্ররপ্টেবা সেয়া হয় সেখাির্ার ক্লােরুমগুপ্রল েপ্রেও 1960 োপ্টল প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রিপ্টত েীোপ্রভপ্রির্ সপইন্ট বযবহার প্রিপ্রেদ্ধ র্রা হপ্টয়প্টছ, তবু ও আমরা বােপ্রত পূ বগ-েতর্গতা প্রহপ্টেপ্টব ঐ প্রিপ্টেদ্ধাজ্ঞার 25 বছর পপ্টর প্রিপ্রমগত প্রবপ্রডংগুপ্রলও
অন্তভুগক্ত ও মপ্রিির র্প্রর
DOE পরীক্ষার প্রিয়মগুপ্রল র্ী? DOE পরীক্ষার প্রিয়মগুপ্রল র্ী?
সেপ্টর্াি েীো-প্রভপ্রির্ উপ্টে-োওয়া সপইন্ট এবং তার সমরামপ্টতর জপ্ররপ পপ্ররোপ্রলত হয় প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রির স্বাস্থ্য সর্াপ্টির িতগ অিু োয়ী
সেের্ল স্কুল ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিক্ষার্গীপ্টের পপ্ররপ্টেবা িোি র্প্টর, 1985 অর্বা তার আপ্টর্ প্রিপ্রমগত, সেগুপ্রল র্াপ্টটাপ্রিয়াল এপ্রিপ্রিয়রর্ণ
পরীক্ষা র্প্টর ক্লােরুপ্টম িাপ্ত সেপ্টর্াি খপ্টে োওয়া সপইন্ট প্রেপ্রিত র্প্টরি এছাো, 2018–19 স্কুল বছপ্টরর সিপ্টে, আমরা ের্ল 3-প্টর্, প্রিসর্, প্রর্ন্ডারর্াপ্টিগি, এবং LYFE সেন্টার ক্লােরুমগুপ্রল আপ্টরর্বার পপ্ররেিগি র্প্টরপ্রছ, এবং এেব ক্লােরুপ্টমর খপ্টে-পো অর্বা িষ্ট হপ্টয় োওয়া
সপইপ্টন্ট েীো আপ্টছ প্রর্িা সেপ্রিও পরীক্ষা র্প্টরপ্রছ সেপ্টর্াি েীো-প্রভপ্রির্ খপ্টে-পো সপইপ্টন্টর জিয সেেব পেপ্টক্ষপ বা বযবস্থ্া গ্রহণ িপ্টয়াজি
সেপ্রি সিি EPA োপ্রিগফাইি র্ন্ট্রাক্টরর্ণ
র্ীভাপ্টব আপ্রম জািপ্টত পাপ্রর আমার স্কুল ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রর্িা?
আপপ্রি িপ্রতপ্রি স্কুপ্টলর পরীক্ষার ফলাফল DOE ওপ্টয়বোইপ্টির েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট সপপ্টজর মািযপ্টম সেখপ্টত পাপ্টরি:
schools.nyc.gov/lead-paint-results.
আমার স্কুল ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রবপ্রডংগুপ্রলর তাপ্রলর্ায় রপ্টয়প্টছ

আমার প্রর্ প্রেপ্রন্তত হবার র্ারণ আপ্টছ?

িা, খপ্টে-পো েীো-প্রভপ্রির্ সপইপ্টন্টর ের্ল ক্লােরুম সেখাপ্টি ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিক্ষার্গীপ্টের পপ্ররপ্টেবাোি র্রা হয় সেগুপ্রল সমরামত
র্রা হপ্টয়প্টছ এবং স্কুল শুরুর জিয ততপ্রর ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রবপ্রডংগুপ্রল েম্পপ্রর্গত েবগপ্টিে হালিার্াে তর্য আপপ্রি প্রিয়প্রমত সপপ্টত পাপ্টরি
schools.nyc.gov/lead-paint-results োইপ্টি।
আপ্রম োই িা সে এই স্কুপ্টল োপ্রলপ্টয় োর্ আপ্রম প্রর্ তাপ্টর্ িতুি সর্াি র্মগেূপ্রেপ্টত প্রেপ্টত পাপ্রর?
ের্ল ক্লােরুম েফলভাপ্টব েংস্কার র্রা হপ্টয়প্টছ এবং প্রবপ্রডংপ্রি প্রিরাপে েব েমপ্টয়র মপ্টতা, র্ী র্ী প্রবর্ল্প স্কুল বযবস্থ্া রপ্টয়প্টছ সেপ্রি
জািপ্টত সর্াি ফযাপ্রমপ্রল ওপ্টয়লর্াম সেন্টাপ্টর োি

আপিার র্াপ্টছরপ্রি খুুঁপ্টজ প্রিপ্টত,

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers োইপ্টি োি
আপপ্রি প্রর্ ঐেব পপ্ররবাপ্টরর োপ্টর্ সোর্াপ্টোর্ র্প্টরপ্টছি োপ্টের েন্তাি ক্ষপ্রতগ্রস্ত ক্লােরুপ্টম প্রছপ্টলা?
হযাুঁ DOE ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী ের্ল প্রিক্ষার্গীপ্টের পপ্ররবার োরা র্ত বছর, অর্বা োমাপ্টরর ির্ম র্প্টয়র্প্রেি এইেব ক্লােরুপ্টম প্রছপ্টলা
তাপ্টের োপ্টর্ সোর্াপ্টোপ্টর্র জিয প্রিপ্রিপযালপ্টের অিু প্টরাি জাপ্রিপ্টয়প্টছ মূ ল প্রেপ্রেপ্রি ো পরীক্ষার ফলাফল এবং পরবতগী পেপ্টক্ষপ েম্পপ্টর্গ
পপ্ররবারগুপ্রলপ্টর্ েতর্গ র্প্টরপ্টছ সেপ্রি 10 প্রভন্ন ভাোয় প্রিপ্টে উপ্রিপ্রখত অিলাইপ্টি: schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-basedpaint প্রের্ািায় পাওয়া োপ্টব।
আমার েন্তাপ্টির স্কুপ্টল আপ্রম েপ্রে খপ্টে-পো অর্বা িষ্ট হপ্টয় োওয়া সপইন্ট সেপ্রখ আমার র্ী র্রা উপ্রেত হপ্টব?
আপপ্রি েপ্রে আমাপ্টের স্কুল প্রবপ্রডংগুপ্রলপ্টত সর্াি খপ্টে-পো সপইন্ট সেপ্টখি, আমরা আপিার র্াপ্টছ আরও জািপ্টত োই

অিু গ্রহ র্প্টর সপইন্ট

প্ররপ্টপাপ্রিগং জপ্ররপপ্রি োschools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint োইপ্টি রপ্টয়প্টছ সেপ্রি পূ রণ র্রুি এবং আমরা সেপ্রি

অিু েন্ধাি র্রপ্টবা আমাপ্টের প্রবপ্রডং সর্াি, ক্লােরুম িম্বর, এবং সর্ান্ সলাপ্টর অবপ্রস্থ্ত সেেব তর্য লার্প্টব

উপপ্টরর ওপ্টয়বোইপ্টি আপিার

স্কুল বপ্টরাপ্টত প্রক্লর্ র্প্টর এবং স্কুপ্টলর িাম ও প্রের্ািা িাইপ র্প্টর আপপ্রি আপিার প্রবপ্রডং সর্াি সপপ্টত পাপ্টরি
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আমার েন্তাি DOE-র েুপ্রক্তবদ্ধ এর্প্রি র্মুযপ্রিপ্রি-প্রভপ্রির্ আপ্রলগ োইডহুি সিাগ্রাপ্টম পপ্টে আপিারা প্রর্ সেই র্মগেূপ্রেগুপ্রলও পরীক্ষা র্প্টরপ্টছি?
প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রি প্রিপািগপ্টমন্ট অভ সহলথ্ অযান্ড সমন্টাল হাইপ্রজি (DOHMH) র্মুযপ্রিপ্রি-প্রভপ্রির্ োইড সর্য়ার সিাগ্রামগুপ্রল পপ্ররেিগি র্প্টর
DOHMH-এর িতগ এই সে, সিাগ্রামগুপ্রল েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট মুক্ত হপ্টব অর্বা সেপ্টর্াি েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট েু েরভাপ্টব সমরামত র্রা
হপ্টয়প্টছ (অর্গাৎ, সপইন্ট উপ্টে োপ্টি িা, খপ্টে পেপ্টছ িা, বা সেখাপ্টি ফািল িরপ্টছ িা)

খপ্টে-পো সপইন্ট রপ্টয়প্টছ প্রর্িা সেপ্রি সের্ র্রার

উপ্টেপ্টিয DOHMH প্রিয়প্রমত পপ্ররেিগি পপ্ররোলিা র্প্টর এবং খপ্টে-পো সপইন্ট সমরামপ্টতর প্রবেয়প্রি প্রিপ্রিত র্রপ্টত পরবতগী পপ্ররেিগপ্টির
পেপ্টক্ষপও গ্রহণ র্প্টর আপিার র্মুযপ্রিপ্রি-প্রভপ্রির্ োইড সর্য়ার সিাগ্রাপ্টমর পপ্ররেিগি ইপ্রতহাে েম্পপ্রর্গত তর্য সপপ্টত nyc.gov/health োইি
সেখুি এবং “োইড সর্য়ার র্াপ্টিক্ট” োেগ র্রুি
আমার স্কুপ্টলর পািীয় পাপ্রিপ্টত েীো েম্পপ্টর্গ আমার প্রর্ প্রেপ্রন্তত হবার র্ারণ আপ্টছ?
িা, প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রির িযাপ্টপর পাপ্রি েপ্টবগাচ্চ মািেম্পন্ন এবং তা আপ্টে আপপ্টটপ্টির েংরক্ষাণার্ার সর্প্টর্ ো েপ্রতযর্ারভাপ্টব েীো-মুক্ত

DOE

স্কুপ্টল বযবহৃত পািীয় এবং রান্নার পাপ্রি পরীক্ষা র্প্টর, এবং সেপ্টর্াি প্রফক্সোর সেখাপ্টি উচ্চ েীোর স্তর রপ্টয়প্টছ সেখা োয় সেপ্রি বন্ধ র্প্টর
সেয়, সে পেগন্ত িা 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 সর্প্টর্ 2020 পেগন্ত ের্ল স্কুলপ্টর্, হয় পুিরায় সিট র্রা হপ্টয়প্টছ,
অর্বা র্রা হপ্টব
আপ্রম র্ীভাপ্টব প্রিপ্রিত র্রপ্টত পাপ্রর সে আমার েন্তাি প্রিরাপে?
প্রতি বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুরা সলি জপ্রিত স্বাস্থ্যর্ত েমেযায় েবপ্টেপ্টয় সবপ্রি েূ বগল এবং অরপ্রক্ষত, এবং প্রতি বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিশুরা
তাপ্টের সর্প্টর্ অপ্রির্ বয়েী সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের সেপ্টয় সবপ্রি ঝুুঁপ্রর্র েম্মু খীি আপিার েন্তাপ্টির িাক্তাপ্টরর োপ্টর্ তার স্বাস্থ্য ইপ্রতহাে প্রিপ্টয় আলাপ
র্প্টর সেখুি, রপ্টক্ত সলি পরীক্ষা র্রা ের্াের্ প্রর্িা প্রবিামূ প্টলয পরীক্ষা প্রিপ্রিত র্রার জিয অর্বা এর্জি িাক্তার খুুঁজপ্টত, 311 িাম্বাপ্টর
সফাি র্রুি

সলি েংস্পিগ েংক্রান্ত অপ্রতপ্ররক্ত তর্য
েীো বা সলি র্ীভাপ্টব স্বাপ্টস্থ্র ক্ষপ্রত র্প্টর?
েীো এমি এর্প্রি িাতু ো প্রিশু এবং বেপ্টের িরীপ্টর িপ্টবপ্টির মািযপ্টম ক্ষপ্রত োিি র্রপ্টত পাপ্টর সলি এর্প্রি প্রিউপ্টরািপ্রক্সি প্রহপ্টেপ্টব
পপ্ররপ্রেত

এর অর্গ এপ্রি প্রবপ্টিেভাপ্টব ছয় বছপ্টরর র্ম বয়প্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের বিগিিীল মপ্রস্তষ্ক ও স্নায়ু তপ্টের জিয ক্ষপ্রতর্র েীো সছাি

প্রিশুপ্টের সবপ্টে ওো, আেরণ, এবং সিখার ক্ষমতাপ্টর্ ক্ষপ্রতগ্রস্ত র্রপ্টত পাপ্টর র্ভগাবস্থ্ায় েীোর ঝুুঁপ্রর্প্টত র্ার্প্টল বাচ্চার জন্মর্ালীি ওজি
র্ম এবং সবপ্টে ওো প্রবলপ্রম্বত হবার আিংর্া রপ্টয়প্টছ পপ্ররপ্টবপ্টি অপ্টির্ িরপ্টির েীোর েংস্পপ্টিগ আোর ঝুপ্রুঁ র্ রপ্টয়প্টছ, এবং েতিা েম্ভব
ের্ল রর্ম ঝুুঁপ্রর্ হ্রাে র্রা গুরুত্বপূ ণগ
েীোর ঝুুঁপ্রর্র অিয েূ ত্রগুপ্রল র্ী?
েীো এমি এর্প্রি িাতু ো প্রবপ্রভন্ন উপ্টেপ্টিয িত িত বছর িপ্টর বযবহৃত হপ্টি, এবং এর ফপ্টল তা পপ্ররপ্টবপ্টিও বযাপর্ভাপ্টব ছপ্রেপ্টয় আপ্টছ
েীোর ঝুুঁপ্রর্র িিাি েূ ত্রগুপ্রলর মপ্টিয আপ্টছ পুরপ্টিা প্রবপ্রডংেমূ প্টহ েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট, এবং র্যাপ্টোপ্রলি, সপইন্ট, মযািু ফযার্োপ্ররং প্রিপ্টল্প েীোর
ঐপ্রতহাপ্রের্ বযবহাপ্টরর র্ারপ্টণ েু প্টর্র পর েু র্ িপ্টর মাপ্রি এবং িু লায় জপ্টম র্ার্া েীো অিযািয তেিপ্রেি বযবহারপ্টোর্য প্রজপ্রিপ্টেও েীো
র্ার্প্টত পাপ্টর, এপ্টত অন্তভুগক্ত প্রিপ্রেগষ্ট িরপ্টির মৃ তপ্রিল্প, প্রপউিার (েস্তাপ্রিপ্রমগত পাত্র), তামার প্রফক্সোর, খাবার, প্লাপ্রম্বং েরিাম এবং র্েপ্টমপ্রিক্স
পাপ্রির েরবরাপ্টহ খুব র্মই িার্ৃপ্রতর্ভাপ্টব েীো সেখা োয় প্রর্ন্তু পািীয় পাপ্রিপ্টত েম্ভাবয েীোর ঝুুঁপ্রর্ র্ার্প্টত পাপ্টর েপ্রে প্রবপ্রডংপ্টয়র প্লাপ্রম্বংপ্টয়
েীো র্াপ্টর্ রক্ত উচ্চতর-েীোর স্তরেহ অপ্রির্াংি প্রিশুপ্টের েীোর ঝুুঁপ্রর্র মূ ল েূ ত্র েীো-প্রভপ্রির্ সপইন্ট
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র্ারা েীোর প্রবেপ্রক্রয়া েংক্রান্ত ঝুুঁপ্রর্প্টত র্াপ্টর্?
প্রতি বছর বয়প্টের র্ম প্রিশুরা েবগাপ্রির্ েীোজপ্রিত স্বাস্থ্যর্ত ঝুুঁপ্রর্প্টত র্াপ্টর্ এবং ক্ষপ্রতগ্রস্ত হপ্টত পাপ্টর সবপ্টে ওো ভ্রুপ্টণর জিযও েীো
ঝুুঁপ্রর্র র্ারণ হপ্টত পাপ্টর েীোর ঝুপ্রুঁ র্ এর্প্রি প্রিশুর সবপ্টে ওো এবং মািপ্রের্ উন্নপ্রতপ্টর্ বািার েৃ প্রষ্ট র্রপ্টত পাপ্টর
প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রির প্রিশুপ্টের মপ্টিয সলি বা েীোজপ্রিত প্রবেপ্রক্রয়ার হার েম্পপ্টর্গ আপপ্রি র্তিা জাপ্টিি?
প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রির প্রিশুপ্টের মপ্টিয সলি বা েীোর প্রবেপ্রক্রয়ার হার হ্রাে পাপ্টি 2005 োল সর্প্টর্, ছয় বছপ্টরর র্ম বয়েী প্রিক্ষার্গীপ্টের মপ্টিয
রপ্টক্ত েীোর স্তর িপ্রত সিপ্রেপ্রলিাপ্টর (mcg/dL) 5 মাইপ্টক্রাগ্রাম বা তার অপ্রিপ্টর্র েংখযা এবং হার িায় 90% র্প্টমপ্টছ, এখাপ্টি উপ্রিপ্রখত
স্তরপ্রিপ্টত র্ার্প্টল প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রি সহলথ্ প্রিপািগপ্টমন্ট সেপ্রি অিু েন্ধাি র্প্টর

বােপ্রত প্ররপ্টোেগ
প্রিপািগপ্টমন্ট অভ এিুপ্টর্িপ্টির সলি েু রক্ষা েম্পপ্রর্ত
গ আরও তপ্টর্যর জিয,
schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint োইি সেখুি।
প্রিউ ইয়র্গ প্রেপ্রি সহলথ্ প্রিপািগপ্টমপ্টন্টর সলি এবং প্রবপ্রভন্ন র্মগেূপ্রে েম্পপ্টর্গ জািপ্টত,
Nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page োইপ্টি োি।
প্রিউ ইয়র্গ সটি প্রিপািগপ্টমন্ট অভ সহলপ্টর্র সলি-জপ্রিত প্রবেপ্রক্রয়া িপ্রতপ্টরাি েম্পপ্রর্গত তপ্টর্যর জিয: health.ny.gov/environmental/lead/
োইপ্টি োি।

রপ্টক্ত েীোর পরীক্ষা এবং আপিার েন্তাপ্টির েীোর ঝুুঁপ্রর্ হ্রাে র্রার উপায় জািপ্টত, ওপ্টয়বোইপ্টি “আপিার েন্তাপ্টির রপ্টক্ত েীোর পরীক্ষা
বলপ্টত র্ী সবাঝায়”, সেেব তপ্টর্যর জিয সেখুি:
health.ny.gov/publications/2526/ ( 10প্রি ভাোয় লভয)
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