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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
আপপ্রি হয়ত া জাতিি যে, 5 এবং এিতেতয় যবপ্রি বয়সী প্রিউ ইয়র্গবাসীিা এখি প্রবিামূ তযে যর্াপ্রিড-19 (COVID-19) প্রির্া বা িোপ্রর্সি প্রিত
পািতব। আপিাি সন্তাি, আপিাি পপ্রিবাি, আপিাি স্কুয র্প্রমউপ্রিপ্রি, এবং পুতিা প্রসপ্রিি স্বাস্থ্ে ও সু িক্ষাি জিে এিা এর্প্রি গুরুত্বপূ র্গ সংবাদ!
প্রসপ্রিি প্রির্াদাি িয়াতি অংিীদাপ্রিত্ব র্তি, প্রিিাপদ থার্াি জিে ে িুর্ু সম্ভব সহজ র্িাি যতক্ষে প্রর্ছু স্কুয সাইি ফাইজাি িোর্প্রসতিি িথম
যডাজ, িতিম্বতিি যর্ািও এর্প্রদি যোর্ে 5-11 বছি বয়সী প্রিক্ষাথগীতদি অফাি র্িতছ। যর্ািও অোপতয়ন্টতমতন্টি িতয়াজি যিই, এবং আপপ্রি
আপিাি প্রির্া যর্তেি

াপ্রিখ ও সময় আপিাি স্কুতযি র্াছ যথতর্ অথবা schools.nyc.gov/covid19 -ওতয়বসাইি যথতর্ যপত

আপিাি সন্তাতিি জিে প্রির্া বা িোর্প্রসি গ্রহর্ প্রিিাপদ, যর্াপিীয় ও সহজ। আপিাি ো জািা িতয়াজি

পাতিি।

া এখাতি যদয়া হতযা:

 যর্াপ্রিড-19 (COVID-19) সংক্রমর্ িপ্র তিাতে যর্াপ্রিড-19 (COVID-19) প্রির্া বা িোর্প্রসি প্রিিাপদ এবং র্ােগর্ি; প্রিউ ইয়র্গ
প্রসপ্রিত

ইত ামতেেই যক্ষ যক্ষ মািু ষ প্রিিাপতদ এই প্রির্া গ্রহর্ র্তিতছ।

 প্রির্া বা িোর্প্রসি গ্রহর্ র্িত
 িোর্প্রসি গ্রহর্ র্িত

আপিাি যহযথ্ ইিসু েতিতেি িতয়াজি যিই—এই িোর্প্রসিপ্রি প্রবিামূ তযে যদয়া হয়।

আপিাতর্ ইপ্রমতগ্রিতিি স্ট্োিাস বা অবস্থ্াি িমার্ বা যসািোয প্রসপ্রর্উপ্রিপ্রি িম্বি প্রদত

হতব িা।

 প্রির্া গ্রহতর্ি সময়, 5-11 বছি বয়সী প্রিক্ষাথগীতদি অবিেই প্রপ ামা া প্রর্ংবা ববে অপ্রিিাবর্, অথবা প্রপ ামা া বা অপ্রিিাবর্ দ্বািা
প্রিতয়াপ্রজ

যর্ািও িাপ্তবয়তস্কি সাতথ আসত

হতব। েপ্রদ প্রিক্ষাথগী প্রপ ামা া বা অপ্রিিাবর্ িয় এমি যর্ািও িাপ্তবয়তস্কি সাতথ আতস,

প্রির্াদাতিি সময় প্রির্া িদাির্ািীতর্ প্রপ ামা া বা অপ্রিিাবতর্ি র্াছ যথতর্ যফাতি যমৌপ্রখ
 প্রির্া বা িোর্প্রসি যদয়া হয় িপ্রিপ্রক্ষ

অিু মপ্র

গ্রহর্ র্িত

হতব।

যপিাদাি স্বাস্থ্ের্মগীতদি দ্বািা।

 আপিাি স্কুতযি অস্থ্ায়ী প্রির্া যর্ে আপিাি সন্তাতিি ফাইজাি িোর্প্রসতিি িথম যডাজ িদাি র্িতব। প্রিক্ষাথগীি প্রদ্ব ীয় যডাতজি জিে
প্রির্াদাির্ািী পপ্রিবািতদি স্থ্ািীয় যর্ািও প্রির্া যর্তে বা িোর্প্রসি সাইি সম্পতর্গ অবপ্রহ
 িোর্প্রসতিি সাতথ সম্পপ্রর্গ

সর্য যির্ডগ ও

র্িতব।

তথেি যর্াপিীয় া র্ত ািিাতব যমতি েযা হয়।

 প্রির্া যর্তে যিপ্রযতফাতিি মােেতম বহু িাষায় যদািাষী যসবা পাওয়া োতব।
 েপ্রদও যজাি সু পাপ্রিির্ৃ , ব গমাতি যবিীিিার্ প্রিক্ষাথগীতদি জিে প্রির্া গ্রহর্ (িোর্প্রসতিিি) বােে ামূ যর্ িয়। স্কুতয প্রির্া বা িোর্প্রসি
গ্রহর্ সংক্রান্ত বােে বাের্ া সম্পতর্গ আপপ্রি schools.nyc.gov/covid19 -সাইতি আিও জািত

পাতিি।

 আপিাতর্ আপিাি প্রিক্ষাথগীতর্ প্রির্াদাি বা িোর্প্রসতিিতিি অবস্থ্া (স্ট্োিাস) DOE-এি যর্াপ্রিড-19 (COVID-19) িোর্প্রসতিিি
যপািগায: vaccine.schools.nyc -এ যির্ডগ র্িত

উৎসাপ্রহ

র্িা হতে। এই

থে জমাদাি, প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রিি প্রবশ্ববোপী মহামািী

যমার্াতবযা এবং প্রিিাময় িতেষ্টায় সহায় া র্িতব, এবং DOE স্কুযগুপ্রয এবং প্রবপ্রডংসমূ হ সর্য প্রিক্ষাথগী এবং স্কুযর্মগীতদি জিে োত
প্রিিাপদ স্থ্াি হয় যসপ্রবষয়প্রি প্রিপ্রি

র্িত

আপিাি সন্তািতর্ প্রির্াদাতিি মােেতম, আপপ্রি
যথতর্ িক্ষা র্িত

সহায় া র্িতব।
াতর্, আপিাি পপ্রিবািতর্ এবং র্প্রমউপ্রিপ্রিতর্ যর্াপ্রিড-19 (COVID-19) সংক্রমর্

পাতিি। প্রির্া গ্রহর্ বা িোর্প্রসতিিি আমাতদি প্রসপ্রিতর্ সামতি এপ্রর্তয় প্রিতয় যেত , এবং জীবি-মাি উন্ন

র্িত

সহায় া র্তি। েপ্রদ আপিাি সন্তাতিি বয়স 12 অথবা এিতবিী হয়, অথবা এমি র্াউতর্ জাতিি োি প্রির্া বা িোর্প্রসি িতয়াজি,
তব প্রসপ্রি জুতে অোপতয়ন্টতমন্ট বা ওয়ার্-ইতিি মােেতম প্রবিা খিতে প্রির্াদাির্ািী ি
vaccinefinder.nyc.gov প্রিপ্রজি র্তি খুতুঁ জ প্রিত পাতিি।

ি

প্রির্া যর্ে যথতর্ এর্প্রি আপপ্রি আজই

যর্াপ্রিড-19 (COVID-19) প্রির্া বা িোর্প্রসি প্রিতয় আপিাি েপ্রদ যর্ািও িশ্ন থাতর্, তব সর্য স ে িমাপ্রর্
তথেি জিে
ু
nyc.gov/covidvaccine যদখি। আমিা যজাি অিু তিাে র্িপ্রছ যে, আপপ্রি দ্রু আপিাি সন্তািতর্ িোর্প্রসি বা প্রির্া প্রদি।
প্রবিী ,

Christopher Groll
ক্রিস্টোফোর গ্রল (Christopher Groll)
ভোরপ্রোপ্ত অ্যোক্রিটযোন্ট কক্রিশনোর
অ্ক্রফি অ্ভ স্কুল হেলথ্
ক্রিক্রভশন অ্ভ স্কুল ক্লোইস্িট অ্যোন্ড ওস্েলস্নি
NYC ক্রিপোটটস্িন্ট অ্ভ এিু স্কশন

T&I 33370 COO 2021 Nov Vaccine Ages 5-11 Letter (Bangla)

তব

