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প্রবর্ত সপ্তাহান্তে, NYC প্রিপার্চন্তমন্ট অভ হহলথ্ অযান্ড হমন্টাল হাইপ্রিন প্রনউ ইয়র্চ প্রসপ্রর্ন্তত হনান্তভল হর্ান্তিানা ভাইিাস (COVID-19)-এি িথম
ঘর্নাপ্রর্ প্রনপ্রিত র্ন্তিন্তে। যপ্রিও আমিা সর্ন্তলই এই মুহূতচপ্রর্ হযন না আন্তস হসই র্ামনা র্িপ্রেলাম, তবুও প্রসপ্রর্ এর্াি িন্তনয খুুঁপ্রর্নাপ্রর্ি িপ্রত
যত্নশীল হন্তয় িস্তুপ্রত গ্রহণ র্ন্তিন্তে। এই মুহুন্ততচ, সপ্রির্ তথযগুন্তলা হশানা এবং আতংর্গ্রস্ত না হওয়া খুবই িরুপ্রি। আমান্তিি িথম প্রনপ্রিত হর্ইস
পাওয়া সন্তেও, প্রনউ ইয়র্চবাসীন্তিি িন্তনয এই ভাইিান্তস আক্রাে হবাি ঝুুঁপ্রর্ র্ম।
সর্ল প্রশক্ষাথচীি স্বাস্থ্য ও প্রনিাপত্তা অবযাহতভান্তব আমান্তিি িথম িাধানয প্রহন্তসন্তব প্রবন্তবপ্রর্ত। আমিা পপ্রিপ্রস্থ্প্রত পযচন্তবক্ষণ র্াপ্রলন্তয় যাবাি
পাশাপাপ্রশ, সু প্রনপ্রিচষ্ট প্রর্েু প্রনয়ম-নীপ্রত বৃ প্রি র্িপ্রে এবং বাড়প্রত প্রিন্তসাসচ (সহায়-সংস্থ্ান) িিান র্িপ্রে, এন্তত অেভুচক্ত:
 CDC-অনু ন্তমাপ্রিত পপ্রিষ্কাি র্িাি সামগ্রী িিান র্িা
 সর্ল বাথরুন্তম অবযাহতভান্তব সাবান এবং র্ার্ন্তিি র্াওন্তয়ল মিুত প্রনপ্রিত র্িা, এবং প্রশক্ষাথচী ও স্টাফন্তিি ঘন ঘন হাত হধায়ায়
উত্সাপ্রহত র্িা
 স্কুন্তল অসু স্থ্তাি লক্ষণগুন্তলা শনাক্ত র্িা এবং প্রিন্তপার্চ র্িাি পাশাপাপ্রশ, হযন্তর্ান অসু স্থ্ বযপ্রক্তন্তর্ সাহাযয িিান র্িন্তত প্রিপ্রিপযাল এবং
স্কুন্তলি নাসচন্তিি িন্তয়ািনীয় সংস্থ্ান (প্রিন্তসাসচ) এবং প্রনন্তিচশনা আন্তে তা প্রনপ্রিত র্িা
স্বাস্থ্য িপ্তন্তিি (ন্তহলথ্ প্রিপার্চন্তমন্ট) সান্তথ প্রনপ্রবড়ভান্তব র্াি র্ন্তি, পপ্রিপ্রস্থ্প্রত পপ্রিবপ্রতচত হবাি সান্তথ সান্তথ আমিা আমান্তিি প্রনয়ম-নীপ্রত িবতচন
র্িন্তবা, এবং প্রপতামাতা ও আমান্তিি স্কুল র্প্রমউপ্রনপ্রর্গুন্তলান্তত হযন্তর্ান সম্ভাবয িভাব সম্পন্তর্চ অবপ্রহত র্িন্তবা। সবচন্তশষ তথয আমান্তিি
ওন্তয়বসাইন্তর্ schools.nyc.gov/coronavirus ির্াপ্রশত থার্ন্তব।
এই মুহুন্ততচ স্কুল বন্ধ র্িাি হর্ানও পপ্রির্ল্পনা হনই। এপ্রর্ এর্প্রর্ র্িম পিন্তক্ষপ যা দিনপ্রিন িীবন্তনি িন্তনয প্রবঘ্নসৃ প্রষ্টর্ািী হন্তত পান্তি, এবং
এধিন্তণি প্রসিাে বাস্তবায়ন র্িা হন্তব শুধু মাত্র র্ণস্বাস্থ্য (পাবপ্রলর্ হহলথ) প্রবন্তশষজ্ঞন্তিি প্রনন্তিচশনা অনু যায়ী। মন্তন র্প্রিন্তয় প্রিন্তত র্াই হয, সর্ল
প্রনউ ইয়র্চবাসীন্তিি সাধািণ ভাইিাল সংক্রমণ িপ্রতন্তিান্তধি পিন্তক্ষপ হনয়া গুরুত্বপূ ণচ, এন্তত িন্তয়ন্তে:
• আপনাি র্াপ্রশ বা হাুঁপ্রর্ এর্প্রর্ প্রর্সু য অথবা িামাি হাতা প্রিন্তয় ঢার্ুন
• আপনাি হাত প্রনয়প্রমত ধু ন্তয় হফলু ন
• আপনাি মুখমন্ডল স্পশচ র্িা হথন্তর্ প্রবিত থার্ুন
• যািা অসু স্থ্ তান্তিি র্াোর্াপ্রে সংস্পশচ হথন্তর্ প্রবিত থার্ুন
• আপনাি ফ্লু শট প্রনন – হিপ্রি বলন্তত প্রর্েু ই হনই
• আপপ্রন অসু স্থ্ অনু ভূত হন্তল বাপ্রড়ন্তত থার্ুন। আপনাি িাক্তািন্তর্ হফান র্রুন এবং তাুঁন্তর্ আপনাি অসু স্থ্তাি লক্ষণগুন্তলা এবং ভ্রমণ
ইপ্রতহাস উন্তেখ র্রুন।
প্রিপ্রিপযালন্তিি র্ান্তে সবচন্তশষ তথয এবং হযন্তর্ান উপ্রিত িন্তেি উত্তি িন্তয়ন্তে তা প্রনপ্রিত র্িন্তত আমিা তান্তিি সান্তথ সিাসপ্রি এবং প্রনয়প্রমত
হযার্ান্তযার্ িক্ষা র্িপ্রে। অপ্রতপ্রিক্তভান্তব, আমিা সর্ল পপ্রিবািন্তিি মন্তন র্প্রিন্তয় প্রিন্তত র্াই হয, এই প্রবষন্তয় তািা সবচন্তশষ এবং আন্তিা অন্তনর্ তথয
হপন্তত পান্তিন NYC স্কুলস্ অযার্াউন্ট-এ সাইন আপ র্িাি মাধযন্তম। এর্প্রর্ অযার্াউন্ট দতপ্রি র্িন্তত এবং আপনাি িরুপ্রি হযার্ান্তযান্তর্ি তথয
হালনার্াি র্িন্তত https://mystudent.nyc/ প্রভপ্রির্ র্রুন।

আন্তিা তন্তথযি িন্তনয, অনু গ্রহ র্ন্তি এই প্রর্প্রিি সান্তথ সংযু ক্ত বহুল প্রিজ্ঞাপ্রসত িোবলীি পৃ ষ্ঠাপ্রর্ পড়ুন (শুধু ইংন্তিপ্রিন্তত), অথবা গুরুত্বপূ ণচ
সবচন্তশষ তন্তথযি িন্তনয হযন্তর্ান সময় nyc.gov/coronavirus প্রভপ্রির্ র্রুন। আমান্তিি প্রশক্ষাথচীন্তিি স্বাস্থ্য ও সু িক্ষা অবযাহতভান্তব আমান্তিি
িধান িাধানয প্রহন্তসন্তব থার্ন্তব, এবং আমিা সর্ল প্রনন্তিচশনা অনু সিণ র্িন্তবা ও হসই অনু যায়ী যথাযথ পিন্তক্ষপ গ্রহণ র্িন্তবা।
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