প্রিয় পপ্রিবািবগগ,

20 আগস্ট, 2021

আমিা প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি প্রিক্ষার্গীদেি এই ফল-এ (দেমদে) ক্লািরুদম প্রফদি আিায় স্বাগত জািাবাি জিয উেগ্রীব েদয় আপ্রি।
িাদর্ িাদর্ খেলাি মাদেও!
আমাদেি স্কুলগুদলাদত স্বাস্থ্যিম্পপ্রর্গত বহুস্তিপ্রবপ্রিষ্ট িপ্রিয়া ও প্রিিাপত্তাি অংি প্রেদিদব, প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রি প্রিপািগদমন্ট অভ
এিুদর্িি (DOE)-এি প্রিক্ষার্গী ও স্টাফদেি জিয COVID-19 িপ্রতদেধর্ এ বিি আবিযর্ েদব এবং যািা পাবপ্রলর্ স্কুলস্
অযার্দলপ্রির্ প্রলগ (PSAL)-এি খেলাধু লায় অংিগ্রেণ র্িদব, তাদেি জিয COVID-19 িংিমণ উচ্চ ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ বদল প্রবদবপ্রিত
েদব। এপ্রি প্রিউ ইয়র্গ খস্টি এবং খিন্টাি ফি প্রিপ্রজজ র্দরাল অযান্ড প্রিদভিিি (CDC)-এি িু পাপ্রিিমালাি িাদর্ িামঞ্জিযপূ ণগ
যাদত উদেে র্িা েদয়দি খয উচ্চতি ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ খেলাধু লা ও পােযিমবপ্রেভূ ত
গ র্মগর্াণ্ড েদত েদব ভািুগয়াল বা খযিব এলার্ায়
উচ্চতি িামাপ্রজর্ িংিমণ আদি, খিিব এলার্ায় তা বাপ্রতল র্িদত েদব, যপ্রে িা অংিগ্রেণর্ািীদেি িবাই পূ ণগাঙ্গরূদপ
িপ্রতদেধর্ গ্রেণ র্দি র্াদর্ি।
উচ্চতি ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ খেলাধু লাি মদধয আদি ফুিবল, ভপ্রলবল, বাদস্কিবল, র্ুপ্রস্ত, লািি, শ্িান্ট, িাগপ্রব। এিাড়াও িপ্রতদেধর্ আবিযর্
েদব বাউপ্রলং-এি খক্ষদেও, র্ািণ যপ্রেও এপ্রি উচ্চতি ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ খেলাধু লা িয়, তবুও এিা এমি স্থ্াদি অিু প্রিত েয় খযোদি
িপ্রতদধের্ গ্রেণ বাধযতামূ লর্।
ফদল উচ্চ-ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ খেলাধু লায় অংিগ্রেণর্ািীগণদর্ COVID-19 ভযার্প্রিদিি ির্ম খিাজ িপ্রতদযাপ্রগতামূ লর্ খেলাি ির্ম প্রেদি
অবিযই প্রিদত েদব, যা খেলাি ধিদিি উপি প্রিভগিিীল। উইন্টাি (িীত) ও প্ররং (বিে) PSAL অংিগ্রেণর্ািীদেি িপ্রতদযাপ্রগতাি
ির্ম প্রেি পযগে পুণগাঙ্গরূদপ িপ্রতদেধর্ গ্রেণ িম্পন্ন র্িাি িময় আদি। 021-22 প্রিক্ষা বিদি PSAL-এি জিয ভযার্প্রিদিি িতগ
িম্পপ্রর্গত বাড়প্রত তদর্যি জিয, অিু গ্রে র্দি এই প্রিপ্রেি খিদে বহুল-প্রজজ্ঞাপ্রিত িশ্নাবলী (FAQ) খেেুি।
পপ্রিবািগূ প্রল 21 অগাস্ট খর্দর্ শুরু র্দি প্রিক্ষার্গীদেি ভযার্প্রিি িম্পপ্রর্গত অবস্থ্াি িমাণ vaccine.schools.nyc িাইদি
আপদলাি র্িদত িক্ষম েদব। িপ্রতদেধর্ গ্রেদণি িমাণ েদত পাদি এর্প্রি ভযার্প্রিি র্ািগ, NYS অযাদেলপ্রিয়ি পাি বা অিয
খর্াদিা িির্াপ্রি িপ্রর্ি িপ্রব। এই তর্য জমাোদিি ফদল প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি প্রবশ্বমািী খমার্াদবলা এবং প্রিিাময় িদিষ্টা িোয়তা লাভ
র্িদব, এবং DOE স্কুলগুপ্রল এবং প্রবপ্রডংিমূ ে ির্ল প্রিক্ষার্গী এবং স্কুলর্মগীদেি জিয যাদত প্রিিাপে স্থ্াি েয় খিপ্রবেয়প্রি
প্রিপ্রিতর্িদণ িোয়র্ েদব।
িপ্রতদেধ গ্রেণ র্িা প্রিিাপে, র্াযগর্ি এবং প্রি—এবং এিা আপিাি পপ্রিবাি ও র্প্রমউপ্রিপ্রিদর্ COVID-19 খর্দর্ িু িক্ষা খেওয়াি
জিয আপিাি গৃ েীত িবদিদয় গুরুত্বপূ ণগ পেদক্ষপ। যপ্রে আপিাি িূ যিতম 12 বিি বয়িী খর্াদিা িোি খর্দর্ র্াদর্, তােদল
প্রিপািগদমন্ট অভ খেলথ অযান্ড খমন্টাল োইপ্রজি আপিাদর্ vaccinefinder.nyc.gov -িাইদি যত িীঘ্রই িম্ভব তাি জিয এর্প্রি
প্রির্া বা ভযার্প্রিদিি অযাপদয়ন্টদমন্ট র্িদত উৎিাপ্রেত র্িদি। এিাড়াও আপপ্রি 877-VAX-4-NYC
(877-829-4692) িম্বদি খফাি র্দি প্রিপ্রি র্তৃর্
গ পপ্রিিাপ্রলত প্রির্াোি খর্দে (িাইদি) এর্প্রি অযাপদয়ন্টদমন্ট র্িদত পাদিি।
খমাবাইল ভযার্প্রিদিিি িাইিিমূ েও এই খেমদে (ফদল) প্রিপ্রিবযাপী স্কুলগুপ্রল এবং PSAL িাইিগুপ্রলি অবস্থ্া পপ্রিেিগি র্িদব।
ভাইিাদিি খিল্টা ধিিপ্রিি দ্রুত িংিমদণি িাদর্ িাদর্, ভযার্প্রিি খিয়া এত গুরুত্বপূ ণগ েদয় উদেদি। এই খিল্টা ধিদিি
ভাইিািপ্রি অপ্রধর্ িংিামর্, অিয ধিিগুপ্রলি তুলিায় এগুপ্রল তরুণদেি জিয অপ্রধর্ িংিামর্, এবং এি ফদল খিাগীি জিয
গুরুতি অিু স্থ্তাি র্ািণ েদত পাদি এবং, এমি র্াদিা জিযও িংিামর্ েদত পাদি যাি ইদতামদধয COVID-19 েদয়দি। প্রিউ
ইয়র্গ প্রিপ্রিদর্ প্রিিাপে িােুি, প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিদর্ িপ্রিিালী িােুি—িপ্রতদেধর্ গ্রেণ র্রুি!
অংিীোপ্রিদত্ব,

প্রমযিা খপািগাি (Meisha Porter)
প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রি স্কুলি িযাদেলি
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PSAL অংিগ্রেদণি জিয COVID-19 ভযার্প্রিি আবপ্রিযর্তা িম্পপ্রর্ত
গ বহুল-প্রজজ্ঞাপ্রিত িশ্নাবলী (FAQ)
প্রিক্ষার্গী অযার্প্রলিগণ র্ীভাদব ভযার্প্রিদিি িমাণ প্রেদত পাদি?
পপ্রিবািগুপ্রল DOE- এি COVID-19 ভযার্প্রিদিিি খপািগাল vaccine.schools.nyc খর্দর্ ভযার্প্রিদিিদিি িমাণ আপদলাি র্িদত পাদি।
িপ্রতদেধর্ গ্রেদণি িমাণ েদত পাদি এর্প্রি ভযার্প্রিি র্ািগ, NYS অযাদেলপ্রিয়ি পাি বা অিয খর্াদিা িির্াপ্রি িপ্রর্ি িপ্রব।
র্ািা ভযার্প্রিদিিদিি অবস্থ্া (স্টযািাি) খির্ র্িদব?
খর্াি এবং অযার্দলপ্রির্ প্রিদিক্টিগণ ভযার্প্রিদিিদিি অবস্থ্া প্রিপ্রিত র্িদত র্ািগ অর্বা ভযার্প্রিদিিি খপািগাল খির্ র্িদব।
ভযার্প্রিি িা খিবাি ফদল র্ী পপ্রিণপ্রত েদত পাদি?
যপ্রে খর্াি প্রিক্ষার্গী এই খেমদে উচ্চ-ঝুুঁপ্রর্পূ ণগ খেলায় অংিগ্রেণর্াদল তাদেি খেলাি ির্ম িপ্রতদযাপ্রগতাি প্রেদিি আদগ ভযার্প্রিি িা
খিয়, তােদল তাদর্ িযার্প্রিি অর্বা িপ্রতদযাপ্রগতায় অংিগ্রেণ র্িদত খেয়া েদব িা।
খযিব প্রিক্ষার্গী পূ ণভ
গ াদব ভযার্প্রিি গ্রেণ র্দিদি তাদেি প্রর্ মাস্ক পিদত েদব?
পূ ণগভাদব ভযার্প্রিি খিয়া অযার্প্রলিদেি জিয বইদিি PSAL র্মগর্াদণ্ডি িময় মাস্ক পিা আবপ্রিযর্ িয়।
এপ্রি প্রর্ খর্াি এবং PSAL অযার্দলপ্রির্ প্রিদিক্টিদেি খবলায়ও িদযাজয?
েযাুঁ, এই বাধয-বাধর্তা উচ্চ-ঝুপ্রুঁ র্পূ ণগ খেলায় অংিগ্রেণর্ািী িদতযদর্ি খবলায় িদযাজয।
অংিগ্রেণর্িীগণ পূ ণভ
গ াদব ভযার্প্রিি খিবাি আদগ প্রর্ খেলাধু লা অর্বা িযার্প্রিি িলদত পাদি?
েযাুঁ, অংিগ্রেণর্ািীগণ তাদেি ির্ম খিাজ খিবাি পদি তা িলদত পাদি।
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