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লন্টযযি ফ  ৃফি 

মস্টি সু্কল মেমিক্ট অ্ফ্ অ্যালবামি হডয় উঠডব উৎকডষকি মেমিক্ট, প্রেখাডি থাকডব েডেি স্ম্পকক  
এবং দারুি মিক্ষাি অ্মেজ্ঞতা ো স্ব মিক্ষাথীডদি েদাি কিডব স্িাি সু্ডোগ োডত তািা তাডদি ক্ষিতাি মবকাি ঘট্াডত পাডি। 

 
উন্টেন্টশযি ফ  ৃফি 

আিিা আিাডদি ববমিত্র্যিয় কমিউমিটিি স্াডথ কাজ কিব, োডত েমতটি মিক্ষাথীডক 

জম়িত কিা োয় একটি দঢৃ় প্রোগ্রাডি ো বতমি কিা হডয়ডে স্াফ্ডলযি জিয েডয়াজিীয় জ্ঞাি এবং দক্ষতা েদাি কিডত। 
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ফিয় পফি ািগুফল: 

 

এই স্িয়টি হল সু্কল মেমিক্ট ও কযামপট্াল অ্ঞ্চডলি কমিউমিটিি জিয একটি কঠিি ফু্লডয়ি িিশুি। আমি আপিাডদি এই 

মিঠি মলখমে এটি জািাডত প্রে, আিিা মস্টি সু্কল মেমিক্ট অ্ফ্ অ্যালবামি-প্রত পদক্ষপ মিডয় থামক োডত স্বাস্থ্যকি পমিডবি 

েদাি কিা োয় স্িস্ত মিক্ষাথী ও কিীডদি জিয, এবং এো়িাও আপিাডদি মিমিত কিডত িাই প্রে আিিা COVID-19 বা 
স্াধআিণত োডক কডিািা-োইিাস্ িাডি অ্মেমহত কিা হয়, প্রস্ই মবষয়টি গেীিোডব মিিীক্ষণ কিমে। 

 
স্বাস্থ্য স্ংোন্ত মবষডয় আিিা স্াধািণত ো কডি থামক, প্রস্টি হল, আিিা ইউ. এস্. প্রস্ন্টাি ফ্ি মেমজজ কডরাল অ্যাে 

মেডেিিি, মিউ ইয়কক  এবং অ্যালবামি কাউমন্ট মেপাট্ক ডিন্ট অ্ফ্ প্রহল্থ, এবং মিউ ইয়কক  প্রেট্ এেুডকিি মেপাট্ক ডিন্ট-এি 

মিডদক মিকা প্রিডি িলমে। আিাডদি সু্কল মেমিডক্ট প্রকাডিা COVID-19 -এ আোন্ত প্রিাগীি কথা জািাডিা হয় মি এবং 2িা িািক  
মিডপাডট্ক  োবলা হডয়মেল, প্রস্টি হল, মিউ ইয়ডকক  িাত্র্ একজি COVID-19 -এ আোন্তডক পাওয়া মগডয়মেল।   

 
এই ফু্ল-এি িিশুি জডু়ি আিিা প্রে প্রে পদডক্ষপ গ্রহণ কডিমে, তাডত অ্ন্তেুক ক্ত আডে, স্পডিকি তলগুমলডক জীবাণুিুক্ত কিা 
প্রেিি দিজাি হযাডেল, প্রিমলং, প্রেস্কট্প, পামিি ফ্াউডন্টি এবং অ্িযািয তলগুমল। আিিা এই েমেয়া িামলডয় োডবা, এবং 
আিিা আপিাডদি পিািিক প্রদডবা প্রে বাস্াডতও আপিািা আিাডদি এই েমেয়া িামলডয় োডবি।  

 
আিিা এো়িাও আপিািা বাস্াডত প্রে পদডক্ষপগুমল মিডত পািডবি প্রস্ই মবষডয় তথয প্রদব, োডত আপিািা মবমেন্ন েকাি 

প্রিাডগি েম়িডয় প়িা প্রিাধ কিডত স্াহােয কিডত পাডিি, োডত অ্ন্তেুকু্ ত হডব ফু্ল এবং COVID-19, এবং তা ো়িাও আপিািা 
এগুমল কডি পমিবািডক স্ুস্থ্ িাখডত পািডবি। 

 

• ঘি ঘি আপিাি হাত স্াবাি ও পামি মদডয় ধুডয় মিি অ্ন্তত 20 প্রস্ডকে। েমদ স্াবাি এবং পামি লেয িা থাডক তডব 

হযাে স্যামিট্াইজাি বযবহাি করুি। আিিা আিাডদি মবমডং মেমিপালডক, েমতমদি স্িস্ত মিক্ষাথীডদি কাডে 

লাডঞ্চি আডগ তাডদি হাত প্রধাওয়াি স্ুডোগ োডত কিা োয় প্রস্টি মিমিত কিডত বডলমে এবং পিবতী কডয়ক স্প্তাডহ 

আিিা েমতটি সু্কডলি প্রেখাডি স্বডিডয় প্রবমি প্রলাকজি োতায়াত কডি প্রস্ই স্থ্াডি হযাে স্যামিট্াইজাি মেস্ডপিাি 

লাগাডত িডলমে।  

• ফু্লডয়ি লক্ষণ ও উপস্গকগুমল প্রজডি মিি – জ্বি, কামি, গলা বযথা, িাক মদডয় পামি প়িা বা িাক বন্ধ হডয় োওয়া, 
িিীডি বযথা, িাথা বযথা এবং অ্মতমিক্ত দবুকল অ্িেুব কিা। কডয়ক জডিি এিিমকবমিোব বা বমি হডত পাডি।  

(পিবতী পষৃ্ঠায়) 
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• েমদ আপমি বা আপিাি পমিবাডিি প্রকাডিা স্দস্য এই উপস্ডগকি একটিও েদিকি কডিি, মবডিষ কডি মিিঃশ্বাস্-েশ্বাস্ 

জমিত উপস্ডগকি, তডব আপিাি স্বাস্থ্য পমিিেকা েদাি কিাি স্াডথ কথা বলুি।  

• আপিাি স্ন্তািডদি প্রিখাি, তাডদি িুখ টিস্ুয মদডয় িাপা মদডয় অ্থবা তাডদি কিুই বা বাহু মদডয় প্রেডক প্রেি কাডি বা 
হাাঁডি, তাডদি হাত প্রেি বযবহাি িা কডি।  

• ফু্ল-এি উপস্গক আডে এিি অ্স্ুস্থ্ত মিশুডদি বাস্াডত িাখুি, এবং জ্বি কডি প্রগডলও, জ্ব কিাি ওষুধ িা খাইডয় 24 

ঘন্টাি জিয বাস্াডত িাখিু। 

• আপিাি স্ন্তািডদি প্রিখাি তাডদি টু্থব্রাি, পািীয়, খাবাি অ্থবা খাবাডিি বাস্ি প্রেি অ্িযকাডিাি স্াডথ প্রিয়াি 

িা কডি। 

• েমদ আপিাি স্ন্তাডিি প্রকাডিা দীঘককালীি স্বাডস্থ্যি স্িস্যা হয় এবং ফু্লডয়ি িডতা প্রকাডিা উপস্গক েদিকি কডি, তডব 

অ্মবলডে আপিাি স্বাস্থ্য পমিিেকা েদািকািীি স্াডথ প্রোগাডোগ করুি। 
 

আিিা এই অ্মতমিক্ত স্াহােযকািী মিডস্াস্কগুমল অ্ন্তেুক ক্ত কডিমে মিডি, এবং আপমি আিাডদি স্বাস্থ্য পমিডস্বা মবোগ প্রদখডত 

পািডবি এখাডি albanyschools.org/healthservices। 
 

• ইউ. এস্. প্রস্ন্টািস্ ফ্ি মেমজজ কডরাল – https://www.cdc.gov/flu/prevent/index.html 

o ফু্ল: বাবা-িা -প্রদি জিয মিডদক মিকা – bit.ly/familyfluguide  

o CDC ইি অ্যাকিি: COVID-19-এি স্ম্ভাবয েম়িডয় প়িাি জিয কমিউমিটিগুমলডক বতমি কিা – 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/preparing-communities.html  

• মিউ ইয়কক  প্রেট্ মেপাট্ক ডিন্ট অ্ফ্ প্রহল্থ – https://www.health.ny.gov/ 

• মিউ ইয়কক  প্রেট্ িডেল কডিািাোইিাস্ হট্লাইি – 888-364-3065 

 

আিাডদি স্ব মিক্ষাথীডদি স্বাস্থ্য ও মিিাপত্তা আিাডদি িীষক অ্গ্রামধকাি। আিাডদি স্বাস্থ্য পমিডস্বা কিীিা একস্াডথ কাজ 

কিডব প্রদডিি এবং িাডজযি স্বাস্থ্য মবোডগি স্াডথ োডত ফু্ল-এি অ্বস্থ্া মিিীক্ষণ কিা োয় এবং COVID-19 স্ম্পডকক  আপডেট্ 

প্রদওয়া োয়। অ্িুগ্রহ কডি আপিাি সু্কল মেমিপাল বা িাডস্কি স্াডথ কথা বলুি েমদ আপিাি অ্মতমিক্ত েশ্ন থাডক। 

 
ধিযবাদাডন্ত ইমত, 

 
কাউইো মজ. অ্যাোিস্ 
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