10 মার্চ, 2020
প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,
প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রিতে িতেল কর্াতিািাোইিাি (COVID-19) িংক্রান্ত র্লমাি ঘিিাবলীি কিপ্রিতে, NYC প্রিপািচতমন্ট অে এিুতর্শি
(DOE)-এি ির্ল প্রশিার্চীি স্বাস্থ্য ও প্রিিাপত্তা অবযাহেোতব আমাতেি ির্ম িাধািয িতয়তে। আপিাি স্বাস্থ্য িু িিাি জতিয িবচতশষ
ের্য িহ, ির্ল প্রশিার্চী ও পপ্রিবািতেি জতিয গুরুত্বপূ র্চ প্রর্েু আপতিি জাপ্রিতয় আমিা আজতর্ প্রলখপ্রে।
আমিা অতির্গুতলা পেতিপ গ্রহর্ র্তিপ্রে এবং আমাতেি র্প্রমউপ্রিপ্রিতর্ প্রিিাপে িাখতে আপপ্রি অতির্ প্রর্েু র্িতে পাতিি।
আপিাি জতিয িবতর্তয় গুরুত্বপূ র্চ পেতিপ কিয়া হতব যপ্রে আপপ্রি অিু স্থ্ হতয় র্াতর্ি েতব বাপ্রিতে র্ার্ুি। অিু গ্রহ র্তি িংযু প্রি
কেখুি আপিাি র্ী জািা িতয়াজি (What you need to know) ের্যবহুল পৃষ্ঠাপ্রি (ফ্যাক্টপ্রশি) কেখুি
[https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhan-factsheet.pdf] (শুধু
ইংতিপ্রজতে) এবং িংক্রমর্ কিাধ র্রুি (Stop the Spread) ফ্লায়াি
[https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/stop-the-spread-poster.pdf] (শুধু ইংতিপ্রজতে) এবং
বািপ্রে ের্য পিুি।

আমাতেি িস্তুপ্রে এবং প্রিয়ম-িীপ্রে
স্কুল পপ্রিষ্কাির্ির্ + স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ
স্কুলগুতলাি প্রিয়ম-িীপ্রে উন্নে র্িতে আমিা অবযাহেোতব প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রি প্রিপািচতমন্ট অে কহলথ্ অযান্ড কমন্টাল হাইপ্রজি
(DOHMH)-এি িাতর্ ঘপ্রিষ্ঠ অংশীোপ্রিতত্বি িাতর্ র্াজ র্তি যাপ্রি। এগুতলাতে অন্তেুচি:


DOE-এি ির্ল স্কুল প্রবপ্রডংতয় কযি এর্জি িািচ র্াতর্ ো প্রিপ্রিে র্িা;



র্েীিোতব পপ্রিষ্কাি র্িা িপ্রে িপ্তাতহ েু ইবাতি উপ্রন্নে র্িা, কিন্টাি ফ্ি প্রিপ্রজজ র্তরাল অযান্ড প্রিতেিশি (CDC) অিু তমাপ্রেে
জীবািু মুির্ািী পপ্রিষ্কাি র্িাি িামগ্রী প্রেতয় ির্ল িমেল পৃষ্ঠ জীবািু মুি র্িা;



ির্ল স্কুতল কযি পযচাপ্ত পপ্রিমার্ পপ্রিষ্কাি-পপ্রিিন্ন র্িাি িামগ্রী র্াতর্ ো প্রিপ্রিে র্িা, যাি ফ্তল বার্রুমগুতলাতে কযি
অবযাহেোতব িাবাি এবং র্ার্তজি িাওতয়ল মজুে িাখা যায়।



যপ্রে কর্ািও প্রশিার্চী বা স্টাফ্ অিু স্থ্োি লির্ িেশচি র্তি এবং িািাি এবং/অর্বা কিপ্রস্টংতয়ি জতিয কিয়াি আর্ পযচন্ত
আলাোোতব িাখতে হয়, োতেি জতিয ির্ল স্কুলগুতলাতে (িার্ ও মুতখি) মুতখাশ িিবিাহ র্িা; এবং



িািা প্রেিবযাপী প্রিয়প্রমে হাে কধায়ায় কজাি উৎিাহ িোি র্িা, প্রবতশষে খাবাতিি আতর্, এবং িতয়াজি অিু যায়ী প্রিয়ম
পপ্রিবেচি র্িা কযি খাবাতিি আতর্ প্রশিার্চীিা হাে ধু তয়তে ো প্রিপ্রিে র্িা যায়।

আন্তজচাপ্রের্ ভ্রমর্


2019–2020-এি অবপ্রশষ্ট প্রশিা বেতিি জতিয প্রশিার্চী ও স্টাফ্তেি ির্ল DOE র্েৃচর্ বযয়োি বহির্ািী আন্তজচাপ্রের্ ভ্রমর্
বাপ্রেল র্িা হতয়তে।



এতে অন্তেুচি প্রেনতেতশ পিাতলখাি (স্টাপ্রি অযাব্রি) কিাগ্রামিমূ হ, কযগুতলাতে আমপ্রিে NYC পপ্রিবািগুতলাতে অিয কেশ
কর্তর্ প্রশিার্চীিা এতি র্ার্তব ও পিাতলখা র্িতব কিজতিয িময়িূ প্রর্ র্িা হতয়তে, এবং কযগুতলাতে DOE-এি পাবপ্রলর্
স্কুলগুতলাি প্রশিার্চীতেি অিয কেতশ আমির্ জািাতিা হয়।

উপপ্রস্থ্প্রে
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পপ্রিবািতেি উপপ্রস্থ্প্রে এবং অযািপ্রমশন্স িংক্রান্ত উতের্ প্রিিিতি আমিা অঙ্গীর্ািবদ্ধ।


প্রশিার্চীতেি বেচমাি প্রশিা বেতিি (2019-2020) অিু পপ্রস্থ্প্রে বেচমাি পঞ্চম এবং অষ্টম কগ্রতিি প্রশিার্চীিা যািা 2020–2021
প্রশিা বেতি প্রমিল অর্বা হাই স্কুতল জতিয আতবেি র্িতে োতেি আতবেতি কর্ািও িোব পিতব িা।



প্রশিার্চীতেি বেচমাি প্রশিা বেতিি (2019-2020) অিু পপ্রস্থ্প্রে বেচমাি র্েুর্চ এবং িপ্তম কগ্রতিি প্রশিার্চীিা যািা 2021–2022
প্রশিা বেতি প্রমিল অর্বা হাই স্কুতল জতিয আতবেি র্িতে োতেি আতবেতি কর্ািও িোব পিতব িা।

যপ্রে কর্ািও প্রশিার্চী অিু স্থ্ কবাধ র্তি োহতল র্ী হতব?


যপ্রে কর্াি প্রশিার্চী অিু স্থ্ হতয় পতি, জ্বি, র্াপ্রশ, অর্বা শ্বাি র্তষ্টি অপ্রেতযার্ র্তি, োতর্ স্কুল িাতিচি র্াতে প্রিতয় যাওয়া
হতব।



িািচ ঐ প্রশিার্চীতর্ মুতখ মুতখাশ পিতে বলতব, প্রপোমাোতর্ প্রিতয় যাওয়াি জতিয কফ্াি র্িতব, এবং এর্জি প্রর্প্রর্ৎিতর্ি
র্াে কর্তর্ প্রিতেচশাবলী গ্রহতর্ি জতিয পিামশচ কেতব।



শ্বাির্ষ্ট জপ্রিে লির্ এবং জ্বি আতে এমি কযতর্াি প্রশিার্চীি এর্প্রি েত্তাবধাির্ািীি অধীতি কর্াি বদ্ধ র্ামিায়, অিয
প্রশিার্চীতেি র্াে কর্তর্ েূ তি র্ার্া উপ্রর্ে।

যপ্রে আমাি স্কুতল এর্প্রি প্রিপ্রিে COVID-19-এি কর্ইি র্াতর্ োহতল র্ী হতব?


যপ্রে DOHMH প্রিদ্ধান্ত কিয় কয স্কুতল েেন্ত, বন্ধ র্তি কেয়া, অর্বা অিয পেতিপ প্রিতে হতব োহতল আপিাতর্
োৎিপ্রর্র্োতব জািাতিা হতব।



প্রিউ ইয়র্চ কস্টি বিবয অিু যায়ী, যপ্রে স্কুতল এর্প্রি প্রিপ্রিে কর্ইি (িংক্রমর্) পাওয়া যায়, োহতল DOHMH েেন্ত র্িাি
জতিয স্কুল 24 ঘন্টা বন্ধ র্ার্তব এবং বািপ্রে িময় বন্ধ িাখতে হতব প্রর্িা ো প্রিধচাির্ র্িতব।



DOHMH, DOE, এবং আপিাি স্কুতলি অপ্রফ্প্রশয়াল বােচা বযােীে অিয কযতর্াি গুজতব র্াি িা কেয়াি জতিয আপিাতর্
অিু তিাধ র্িপ্রে।

অেূ ি েপ্রবষযতে স্কুল বন্ধ িংক্রান্ত আতিা ের্য িোি র্িাি জতিয আমিা কস্টতিি িাতর্ র্াজ র্িপ্রে।
বি জিিমাতবশ
বেচমাতি, প্রিপ্রি বি অিু ষ্ঠাি অর্বা জিিমার্ম বাপ্রেল র্িাি পিামশচ প্রেতি িা, প্রর্ন্তু পপ্রিপ্রস্থ্প্রে পযচতবির্ র্িতে এবং িতয়াজি
অিু যায়ী পপ্রিবেচি র্িতব।


আপপ্রি যপ্রে অিু স্থ্ হন, োহতল বাপ্রিতে র্ার্ুি।



আপিাি যপ্রে পুিাতিা অিু স্থ্ো র্াতর্ কযমি হৃেতিার্, িায়াতবপ্রিি, শিীতিি েু বচল কিার্িপ্রেতিাধ বযবস্থ্া, পুিাতিা ফ্ুিফ্ুতিি
কিার্, এবং/অর্বা র্যান্সাি র্াতর্, োহতল অিতয়াজিীয় জিিমাতবশ এবং অিু ষ্ঠাতি অংশগ্রহর্ কর্তর্ প্রবিে র্ার্ুি।

আপপ্রি র্ী র্িতে পাতিি
জিিমার্ম িীপ্রমে িাখুি


কহেঁতি অর্বা বাইিাইতর্তল র্াতজ আিু ি, যপ্রে িম্ভব হয়।
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যপ্রে কেতি অপ্রেপ্রিি েীি র্াতর্, েতব পিবেচী কেিপ্রিি জতিয অতপিা র্রুি।

যপ্রে আপপ্রি অিু স্থ্ কবাধ র্তিি


বাপ্রিতে র্ার্ুি এবং আপিাি যপ্রে র্াপ্রশ, শ্বাি র্ষ্ট, জ্বি, অর্বা র্লা বযার্া হয় প্রর্ন্তু এগুতলাতেই িীমাবদ্ধ িয়, োহতল
আপিাি িািািতর্ কফ্াি র্রুি।



আপপ্রি যপ্রে 24–48 ঘন্টায় োল কবাধ িা র্তিি, োহতল িািাতিি কিবা গ্রহর্ র্রুি।



জিিমার্তম যাওয়া কর্তর্ প্রবিে র্ার্ুি। জ্বি র্প্রমতয় আিাি ঔষধ কযমি িাইতলিল অর্বা ইতবাতিাতফ্ি িা প্রিতয় অন্তে 72
ঘন্টা জ্বিমুি িা হওয়া পযচন্ত স্কুতল বা র্াতজ যাতবি িা।



আপিাি যপ্রে প্রর্প্রর্ৎিা কিবা িতয়াজি হয়, োহতল 311-এ কফ্াি র্রুি।



অপ্রেবািি অবস্থ্া যাই কহাক িা কর্ি অর্বা অর্চ িোতিি িিমো র্ার্ুর্ বা িা র্ার্ুর্ NYC কিবা িোি র্িতব।

স্বাস্থ্যর্ে ঝুেঁপ্রর্তে র্ার্া প্রিউ ইয়র্চবািীতেি জতিয প্রবতশষ প্রিতেচশিা


যাতেি পুিাতিা ফ্ুিফ্ুতিি কিার্, হৃেতিার্, র্যান্সাি, িায়াতবপ্রিি, অর্বা শিীতিি েু বচল কিার্িপ্রেতিাধ বযবস্থ্া কর্তর্ র্াতর্,
োহতল অিতয়াজিীয় জিিমাতবশ এবং অিু ষ্ঠাতি অংশগ্রহর্ কর্তর্ প্রবিে র্ার্াি জতিয প্রিপ্রি পিামশচ প্রেতি।



যপ্রে আপিাি পপ্রিবাি অর্বা বন্ধুবান্ধতবি যপ্রে এই শািীপ্রির্ অবস্থ্াগুতলা কর্তর্ র্াতর্, োহতল যপ্রে আপপ্রি অিু স্থ্ কবাধ র্তিি
োতেি িাতর্ িািাৎ র্িতবি িা।

যপ্রে আপপ্রি িম্প্রপ্রে ভ্রমর্ র্তি এতিতেি
কয কর্উ ইিাপ্রল, ইিাি, িাউর্ কর্াপ্রিয়া, জাপাি, অর্বা র্ায়িা ভ্রমর্ র্তিতেি এবং 4 মার্চ, 2020 োপ্রিখ অর্বা এি পতি প্রফ্তি
এতিতেি, োতেি ঐ কেশ কর্তর্ আিাি পিপ্রেি কর্তর্ 14 প্রেি র্াজ বা স্কুতল িা এতি বাপ্রিতে র্ার্া এবং অিযতেি িাতর্ িািাৎ
িীপ্রমে িাখা উপ্রর্ে।


যপ্রে িংক্রাপ্রমে কেশগুতলা কর্তর্ প্রফ্তি আিা ভ্রমর্র্ািীতেি জ্বি, র্াপ্রশ, অর্বা শ্বাির্ষ্ট হয়, োহতল োতেি প্রর্প্রর্ৎিা
িোির্ািীতর্ কফ্াি র্িা এবং োতেি অিু স্থ্োি লির্ ও ভ্রমতর্ি ইপ্রেহাতিি র্র্া জািাতিা উপ্রর্ে।



যািা বাপ্রিতে প্রিতজতেি পযচতবির্ র্িতেি, DOHMH এর্প্রি িহায়োর্ািী িািাতিি কিাি িস্তুে র্তিতে এবং
nyc.gov/coronavirus -িাইতি “Returning Travelers (িেযাবেচি র্িা ভ্রমর্র্ািী)”-এি প্রিতর্ FAQ লেয িতয়তে।

4 মার্চ, 2020 োপ্রিতখি আতর্ কযিব প্রশিার্চী এবং পপ্রিবাি িংক্রাপ্রমে কেশগুতলা কর্তর্ প্রফ্তি এতিতে, োতেি স্বাস্থ্য পযচতবির্ র্িা
উপ্রর্ে; যপ্রে োিা কর্াি লির্ ির্াশ র্তি, োহতল োতেি উপ্রর্ে বাপ্রিতে র্ার্া এবং োতেি প্রর্প্রর্ৎির্তর্ কফ্াি র্িা
উপ্রর্ে। িংক্রাপ্রমে কেশগুতলাি িবচতশষ েতর্যি জতিয অিু গ্রহ র্তি CDC.gov-এি প্রেতর্ লিয
িাখুি: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html -িাইতি (শুধু
ইংতিপ্রজতে)।
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িংক্রামর্ ইিতফ্র্শি িপ্রেতিাতধি িাধাির্ পেতিপগুতলাি র্র্চা অবযাহে িাখুি, এতে অন্তেুচি:


ঘি ঘি িাবাি এবং পাপ্রি প্রেতয় আপিাি হাে ধু তবি।



হােঁপ্রর্ বা র্ােঁপ্রশি িময় আপিাি মুখ ও িার্ প্রিিু য বা হাতেি র্িু ই প্রেতয় কেতর্ িাখতবি।



হাে িা ধু তয় আপিাি মুখমন্ডল কোেঁতবি িা।



র্াতিা িাতর্ হাে কমলাতবি িা। এি পপ্রিবতেচ হাে িািুি অর্বা র্িু ই প্রেতয় র্িু ই স্পশচ র্রুি।



ঠান্ড অর্বা ফ্লু-এি লির্গুতলাি জতিয আপিাি স্বাস্থ্য িাধাির্ িমতয়ি কর্তয় র্েীিোতব পযচতবির্ র্রুি।

র্ীোতব প্রিতজতর্ অবপ্রহে িাখতবি এবং গুজব িপ্রেতিাধ র্িতবি
প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রিতে কর্াতিািাোইিাি িংক্রান্ত িবচতশষ ঘিিা িম্পতর্চ প্রিয়প্রমে আপতিি কপতে 692-692 িাম্বাতি COVID প্রলতখ
কিক্সি র্রুি। আপপ্রি িবচতশষ খবি এবং পপ্রিপ্রস্থ্প্রে িম্পতর্চ প্রিয়প্রমে SMS পাতবি।


আতিা েতর্যি জতিয এই প্রর্প্রঠি িাতর্ কেয়া What You Need to Know (আপিাি র্ী জািা িতয়াজি) ের্যবহুল পৃষ্ঠাপ্রি (শুধু

ইংতিপ্রজতে) [https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhanfactsheet.pdf] -িাইতি অিু গ্রহ র্তি পিুি।


এই িমিযা িংক্রান্ত র্ুিংষ্কাি এবং গুজব িপ্রেহে র্িাি পাশাপাপ্রশ গুরুত্বপূ র্চ আপতিি কপতে nyc.gov/coronavirus -

িাইতি কযতর্াি িময় প্রেপ্রজি র্রুি।
আমিা প্রিপ্রিি ির্তল এর্তযাতর্ র্াজ র্িা এবং িপ্রেতবশী ও প্রিউ ইয়র্চবািী প্রহতিতব এই িময় এতর্ অিযতর্ িহায়ো র্িা
গুরুত্বপূ র্।চ COVID-19 ির্ল বর্চ এবং জােীয়োি মািু তষি মতধযই পাওয়া কযতে পাতি, এবং আমিা ির্তল অন্তেুপ্রচ ি অিু শীলি
র্িা এবং আমাতেি র্াযচস্থ্াি ও র্প্রমউপ্রিপ্রিতে গুজব িপ্রেহে র্িতে এর্তযাতর্ র্াজ র্িা উপ্রর্ে।
আমাতেি প্রশিার্চীতেি স্বাস্থ্য ও িু িিা অবযাহেোতব আমাতেি িধাি িাধািয প্রহতিতব র্ার্তব, এবং আমিা অবযাহেোতব ির্ল
প্রিতেচশিা অিু িির্ র্িতবা ও কিই অিু যায়ী যর্াযর্ পেতিপ গ্রহর্, এবং আমাতেি পপ্রিবািতেি িাতর্ প্রিয়প্রমেোতব কযার্াতযার্ িিা
র্িতবা।
প্রবিীে,

প্রির্ািচ এ. র্ািািজা (Richard A. Carranza)
র্যাতন্সলি
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প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রি প্রিপািচতমন্ট অে এিুতর্শি
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