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প্রিয় 80-55 Cornish Avenue-এ অবপ্রিত P.S. 007 Louis F. Simeone কপ্রিউপ্রিপ্রি:
আশা কপ্রি আপিািা সু ি ও প্রিিাপদ আছেি। আিাছদি স্কুল কপ্রিউপ্রিপ্রিছত একপ্রি COVID-19-এি সম্ভাবয ককইস পাওয়া
কেছে এবং আিিা এখি কী হছব কসপ্রি জািাছত আজ আিিা আপিাছক অবপ্রহত কিাি জিয প্রলখপ্রে।
পিবততী ধাপসিূ হ
পিীক্ষাি ফলাফল প্রিপ্রিত কিাি জিয আিিা প্রিউ ইয়কত প্রসপ্রি প্রিপািতছিন্ট অভ কহলথ অযান্ড কিন্টাল হাইপ্রজি (NYC
কহলথ)-এি সাছে একছ াছে কাজ কিপ্রে। এই িূ হুছতত ক্লাসরুি অেবা স্কুল প্রবপ্রডং বছেি ককাছিা পপ্রিকল্পিা আিাছদি
কিই, এবং প্রশক্ষােতীিা অসু ি কবাধ িা কিছল প্রিয়প্রিত সিয়সূ প্রি অিু ায়ী ক্লাছস অংশ কিছব। প্রদ ককাছিা পপ্রজপ্রিভ ককইস
পাওয়া ায়, আপিাছক আছিকপ্রি হালিাোদ পদছক্ষছপি প্রবষছয় জািাছিা হছব।
প্রদ প্রিপ্রিত ককইস পাওয়া ায় কসছক্ষত্র কী হছব?
NYC কহলথ এবং NYC কিস্ট + কেইস ককাি-এি অংশীদাপ্রিছে, আিিা ো ে সকল পদছক্ষপ গ্রহণ কিছবা, এছত
অন্তভুতক্ত:
●

ক বযপ্রক্তি COVID-19 কিছস্টি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ এছসছে, তাি সংক্রিণ দূ ি িা হওয়া প তন্ত এবং এবং স্কুল
প্রবপ্রডংছয় প্রফছি আসা তাি জিয প্রিিাপদ প্রতপ্রি ককায়াছিন্টাইছি োকছবি, তা প্রিপ্রিত কিা;

●

আিাছদি স্কুছলি কািা প্রিকি সংস্পছশত এছসছে তা খুুঁছজ কবি কিছত কাজ কিা।

●

ক বযপ্রক্তি ফলাফল পপ্রজপ্রিভ এছসছে, তাি প্রিকি সংস্পছশত ক এছসছে (ছক্লাজ কন্টাক্ট) কসপ্রদি কেছক 10 প্রদি
ককায়াছিন্টাইি (ছেচ্ছায় আলাদা বসবাস) কিছত প্রিছদতশিা হছব ( প্রদিা কস সম্পূ ণত প্রিকািাপ্ত হছয় োছক)।

অিু গ্রহ কছি প্রিপ্রিত োকুি ক COVID-19 সংক্রিণ কিাধ কিছত আিিা সকল সাবধািতা অবলম্বি কিপ্রে, এছত
অন্তভুতক্ত অসু ি কবাধ কিছে এিি কাউছক স্কুল প্রবপ্রডংছয় আলাদা িাখছত পািা। আিাছদি স্কুছল একপ্রি আলাদা িাখাি
কক্ষ িছয়ছে ক খাছি COVID-19-এি উপসেত িছয়ছে এিি ককাছিা প্রশক্ষােতীছক প্রিিাপছদ আলাদা কিা াছব এবং
একজি অপ্রভভাবক তাছক প্রিছয় াওয়াি আে প তন্ত একজি োিযছসবা কিতী দ্বািা িূ লযায়ি কিা হছব।
আিাছদি স্কুল কপ্রিউপ্রিপ্রিছক প্রিিাপদ ও সু ি িাখা আিাছদি সকছলি দাপ্রয়ে। অসু ি হছল অিু গ্রহ কছি বাপ্রিছত োকা
অবযাহত িাখুি, আপিাি বাপ্রিি সদসয িয় এিি িািু ষছদি কাে কেছক কিপছক্ষ 6 প্রফি দূ িে বজায় িাখুি, কফস িাস্ক
পপ্রিধাি করুি, এবং োিযকিভাছব হাত কধায়াি প্রিয়ি পালি করুি।
স্মিণ কপ্রিছয় কদয়া হছচ্ছ ক , 12 অেবা এিছিছয় কবপ্রশ বয়সী সকল প্রিউ ইয়কতবাসী এখি COVID-19 প্রিকা বা
ভযাকপ্রসি কদয়াি ক ােয। প্রদ ককউ সম্পূ ণত প্রিকািাপ্ত বা ভযাকপ্রসি কদয়া োছক, তাহছল তাি ক্লাসরুছি ককাছিা ককইস
োকছলও তাি স্কুল, কস্পািতস, অেবা কাজ প্রিস কিছত হছব িা। ক সব বযপ্রক্ত 12 এবং 17 বেি বয়সী তািা এখি
শুধু িাত্র ফাইজাি (Pfizer)-এি ভযাকপ্রসি কদয়াি ক ােয; এিছিছয় কবপ্রশ বয়সীিা প্রতিপ্রি ভযাকপ্রসছিি সবগুছলাই কদয়াি
ক ােয। https://vaccinefinder.nyc.gov/-ওছয়বসাইছি একপ্রি ভযাকপ্রসি সাইি আজই খুুঁছজ প্রিি। ভযাকপ্রসছিি জিয
ককািও খিি প্রদছত হছব িা।
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েণোিয প্রবছশষজ্ঞছদি প্রিছদতশিা আিিা প্রিপ্রবিভাছব অিু সিণ কিা অবযাহত িাখছবা, এবং আিিা ক পদছক্ষপগুছলা গ্রহণ
কিপ্রে কসগুছলা আপিাছদি সপ্রক্রয়ভাছব অবপ্রহত কিছবা। ককাছিা িশ্ন োকছল আিাি সাছে ক াোছ াে কিছত অিু গ্রহ
কছি প্রদ্বধা কিছবি িা। COVID-19 সম্পছকত অপ্রতপ্রিক্ত তছেযি জিয schools.nyc.gov/coronavirus প্রভপ্রজি করুি,
অেবা 311 িম্বছি কফাি করুি। অবছশছষ, আিিা ক ি আপিাি সাছে দ্রুত কিক্সি ও ইছিইছলি িাধযছি ক াোছ াে
কিছত পাপ্রি তা প্রিপ্রিত কিছত, অিু গ্রহ কছি োশীঘ্র সম্ভব schools.nyc.gov/nycsa প্রভপ্রজি কছি একপ্রি প্রিউ ইয়কত
প্রসপ্রি স্কুলস অযাকাউন্ট (NYCSA) অযাকাউন্ট ততপ্রি করুি।
আপিাি সহছ াপ্রেতাি জিয আপিাছক ধিযবাদ। া প্রকেু ই কহাকিা ককি, প্রিউ ইয়কত প্রসপ্রি পাবপ্রলক স্কুলগুছলাছত োিয ও
সু িক্ষা সবসিয়ই সবতাছগ্র োকছব।
প্রবিীত,
Principal Robert Aiello

