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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
COVID-19 সংক্রমণ রিাধে প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রিি চলমাি িধচষ্টাি অংশ প্রিধসধব, এবং আমাধেি র্প্রমউপ্রিপ্রিি স্বাস্থ্য ও সু িক্ষা
প্রিপ্রিত র্িধত, এখি রেধর্ প্রশক্ষা বছধিি রশষ পর্গন্ত িপ্রত মাধস এর্বাি আমাধেি স্কুধল স্টাফ ও প্রশক্ষােগীধেি COVID-19
পিীক্ষা বা রিপ্রস্টং র্িা িধব। আমাধেি অবর্ত র্িা িধয়ধছ রর্ পিীক্ষা িোির্ািী আর্ামী সপ্তাধি আমাধেি স্কুধল আসধব।
অিু গ্রি র্ধি লক্ষয র্রুি, প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রি পাবপ্রলর্ স্কুধলি 1-12 রগ্রধেি প্রশক্ষােগীিা পিীক্ষণ বা রিপ্রস্টংধয়ি জিয রর্ার্য।
29 রসধেম্বি, 2020 তাপ্রিধখ NYC স্কুল চযাধেলি প্রিচােগ র্ািািজা (Richard Carranza), প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রিি রিস্ট + রেইস
র্পগস-এি এপ্রিপ্রর্উপ্রিভ প্রেধিক্টি রিে লং (Ted Long), এবং NYC প্রেপািগধমন্ট অভ রিলথ অযান্ড রমন্টাল িাইপ্রজি-এি
র্প্রমশিাি েক্টি রেইভ রচার্প্রশ (Dave Chokshi)-এি সি-স্বাক্ষপ্রিত প্রচপ্রিধত উধেপ্রখত িধয়ধছ রর্, পিীক্ষাপ্রি সিজ, দ্রুত,
এবং প্রিিাপে। এর্প্রি "ধছাি রসায়াব" (প্রর্উ-প্রিপ/Q-tip -এি মত রেখধত) বযবিাি র্িা িধব, র্া িাধর্ি সম্মু খ অংধশ পাাঁচ
রেধর্ েশ রসধর্ধন্ডি জিয িধবশ র্িাধিা িধব। এই স্কুল বছধিি পিবতগী এর্ সময়, অল্প পপ্রিমাণ মু ধখি লালা সংগ্রি র্ধি
পিীক্ষা র্িা সম্ভব িধত পাধি।
শুেু মাত্র রর্সব প্রশক্ষােগী ও স্কুল-প্রভপ্রির্ র্মগী সেসয সম্মপ্রত ফধমগ স্বাক্ষি র্ধিধছ এবং জমা প্রেধয়ধছ, তািা পিীক্ষাি জিয রর্ার্য
(schools.nyc.gov/covidtesting)। িপ্রক্রয়াপ্রি চলার্াধল র্প্রে আপিাি সন্তাি অস্বপ্রি অেবা উপ্রিগ্ন রবাে র্ধি তািধল
তাধর্ পিীক্ষা র্িা িধব িা। র্প্রে তা ঘধি, তািধল ভপ্রবষযৎ পিীক্ষণ বা রিপ্রস্টংধয় অংশগ্রিণ র্িধত আপিাি সন্তাধিি
অংশগ্রিধণ অস্বপ্রি েূ ি র্িধত রর্ধর্াধিা সম্ভাবয উধির্ প্রিিসধি আমিা আপিাি সাধে র্াজ র্িধবা।
র্প্রে আপিাি সন্তািধর্ স্কুধল পিীক্ষা বা রিস্ট র্িা িধয় োধর্, র্খি ও র্ীভাধব আপপ্রি ফলাফল পাধবি, এবং পিীক্ষণ বা
রিপ্রস্টং িপ্রক্রয়া সম্পপ্রর্গত তেয আপিাি সন্তাধিি সাধে বাপ্রিধত পািাধিা িধব। রবশীিভার্ পিীক্ষাি ফলাফলসমূ ি 48 ঘন্টাি
মধেয পাওয়া র্াধব। র্প্রে আপিাি সন্তাি COVID-19 পিীক্ষাি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ িয়, তািধল পিীক্ষা িোির্ািী আপিাধর্
রফাি র্ধলি মােযধম অবপ্রিত র্িধবি, এবং NYC রিস্ট অযান্ড রেইস র্পগস আপিাি পপ্রিবািধর্ সংস্থ্াি বা প্রিধসাসগ ও
সিায়তা িোধিি জিয রফাি র্িধব।
র্প্রে স্কুল র্প্রমউপ্রিপ্রিি রর্াধিা সেধসযি পিীক্ষাি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ আধস, তািধল আমাধেি স্কুল র্প্রমউপ্রিপ্রি
(schools.nyc.gov/RTShealthsafety) ওধয়বসাইধিি রিলথ অযান্ড রসফপ্রি (স্বাস্থ্য এবং সু িক্ষা) রসর্শধি রেয়া
পেপ্রিধেগশিা অবযািতভাধব অিু সিণ র্িধব।
আমাধেি স্কুল র্প্রমউপ্রিপ্রিধর্ প্রিিাপে ও সু স্থ্ িাখধত আপিাি অংশীোপ্রিত্ব ও অঙ্গীর্াধিি িপ্রত আমিা র্ভীিভাধব র্ৃতজ্ঞ।
প্রবিীত,
Peter Leddy, Principal
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