অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2021

গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল বর্রাপম্বে বর্উ ইয়ম্বকনর স্কুলগুবল পুর্রায় হ ালার আিেেকতা ও বর্ম্বেনের্া
হ াষণা কম্বরম্বের্

বেক্ষক এিং স্কুম্বলর অর্োর্ে কর্মীম্বের হকাবভড-19 পরীক্ষা আিেেক - টিকাপ্রাপ্তম্বের র্া
করম্বলও চলম্বি - এটি জর্স্বাস্থ্ে এিং স্বাস্থ্ে পবরকল্পর্া কাউন্সিল (Public Health and
Health Planning Council, PHHPC) পাে কম্বরম্বে; প্রবিধার্ এ াম্বর্ পড়ুর্ এিং
বডপািন ম্বর্মন্ট অফ হ লি (Department of Health, DOH) এর বর্ণায়ক
ন
বচটি পড়ুর্ এ াম্বর্
বডপািন ম্বর্মন্ট অফ হ লি K-12 স্কুল পুর্রায় হ ালার বর্ম্বেনের্া প্রকাে কম্বরম্বে; বর্ম্বেনের্া
পড়ুর্ এ াম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থর্রাপকে পুর্রায় স্কুল খুকল হেওয়ার ব্যাপাকর
তার হক্ৌশল েুই থেক্ থেকয় অগ্রসর কয়কে, ো প্রেশর্ন ক্কর হে তার প্রশাসর্ থশক্ষািী, থশক্ষক্
এব্ং তাকের পথরব্াকরর স্বাস্থ্য ও ভাকলা িাক্াকক্ প্রাধার্য থেকত অঙ্গীক্ারব্দ্ধ। এর আকগ আজকক্,
জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পথরক্ল্পর্া ক্াউন্সিল এক্টি জরুথর প্রথব্ধার্ পাশ ক্করকে এব্ং স্বাস্থ্য ক্থিশর্ার
সক্ল থশক্ষক্, প্রশাসক্ এব্ং স্কুকলর অর্যার্য ক্িীকের জর্য সাপ্তাথ ক্ হক্াথভড-19 (COVID-19)
পরীক্ষা আব্শযক্ ক্কর এক্টি থর্ণায়ক্
ন
প্রক্াশ ক্করকে, েথে র্া তারা হসন্টাস নফর থডন্সজকজস
ক্করাল অযান্ড থপ্রকভর্শর্ (Centers for Diseases Control and Prevention, CDC) টিক্া ক্াডন ব্া
একেলথসয়র পাশ থেকয় টিক্া গ্র কণর প্রিাণ প্রেশর্ন ক্কর।
এোড়াও গভর্রন হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনকিন্ট অফ হ লি (New York State
Department of Health) হেণীক্কক্ষর থর্কেনশ থেকয় আর্ুষ্ঠাথর্ক্ থর্কেনশর্া চূ ড়ান্ত ও প্রক্াশ
ক্করকে। এই র্তু র্ ব্যব্স্থ্াগুথল গত সপ্তাক গভর্রন হে স্কুল ভব্কর্র সক্কলর জর্য থশক্ষাোর্ ও
পাঠ্যক্রি ব্থ ভূ ত
ন ক্ােক্রকির
ন
সিয় িাস্ক পরা আব্শযক্ ক্কর হে হ াষণা থেকয়কের্ তা অর্ুসরণ
ক্কর। থর্কেনশর্াটি সাির্াসািথর্ হশখাকক্ প্রাধার্য হেয় এব্ং টিক্া, িুকখর িাস্ক, শারীথরক্ েূরত্ব
ব্জায় রাখা, এব্ং সম্ভাব্য সংক্রিণ পেকব্ক্ষণ
ন
ক্রার জর্য পরীক্ষা ক্রা ইতযাথেকক্ আব্শযক্ ক্কর
থব্স্তাথরত সুপাথরশ ক্করকে। থর্য়িাব্লীটি হজলাগুথলর জর্য CDC হে থর্য়িাব্লী অর্ুসরণ ক্রকত
উপকেশ থেকয়কে তা হিকর্ চকল। এোড়াও এটিকক্ এক্টি থভথি থ কসকব্ ব্ার্াকর্া কয়কে এব্ং
স্কুলগুথলর থর্য়িাব্লীর ব্াইকর োওয়ার স্বাধীর্তা আকে।

"আিার ক্াকে অগ্রাথধক্ার পাকব্ থশশুকের স্কুকল থফথরকয় আর্া এব্ং পথরকব্শ সুরথক্ষত রাখা োকত
তারা থশখকত পাকর এব্ং সব্াই থর্রাপকে িাকক্," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "আিার প্রশাসকর্র
প্রিি থেকর্, আথি স্কুকল-থফকর োওয়ার হব্শ থক্েু সা সী উকেযাগ হ াষণা ক্করথে, োর িকধয
আিাকের স্কুকল প্রকব্কশর পূকব্ ন সব্ার জর্য সাথব্ক্
ন িাস্ক পথরধাকর্র আব্শযক্তা এক্টি। আিরা
এখর্ আিাকের স্কুকলর ক্িীরা োকত থর্কজকের এব্ং থর্কজকের পথরব্ার, আিাকের থশক্ষািী, এব্ং
আিাকের সম্প্রোকয়র জর্য টিক্া গ্র ণ ক্কর এব্ং থর্য়থিত পরীক্ষা ক্কর তা থর্ন্সিত ক্রকত
থর্কেনশর্া প্রক্াশ ক্রথে। আিাকের থশশুকের তাকের স্কুকল থর্রাপে ও সুরথক্ষত িাক্ার অথধক্ার
আকে, এব্ং আথি হসটি থর্ন্সিত ক্রার জর্য আিার পকক্ষ ো সম্ভব্ সব্ ক্রথে।"
জরুথর প্রথব্ধার্টি, ো সাপ্তাথ ক্ পরীক্ষা ব্া টিক্ার প্রিাণ আব্শযক্ ক্রকত ক্থিশর্ারকক্
অর্ুকিাের্ হেয়, প্রথব্ধাকর্র ব্ণর্া
ন অর্ুোয়ী প্রকয়াজর্ হশষ র্া কয় োওয়া পেন্ত
ন থর্উ ইয়কক্নর
সক্ল স্কুকলর জর্য প্রকোজয কব্।
এক্টি সাম্প্রথতক্ জুি থিটিংকয়র সিয়, স্কুকলর োপ্তথরক্ ক্িচারী,
ন
ইউথর্য়কর্র হর্তা, এব্ং
অর্যার্য থশক্ষা থব্ষয়ক্ পরািশোতারা
ন
পুর্রায় স্কুল খুকল হেওয়ার ব্যাপাকর আকরা স্বচ্ছতা ও
থর্কেনশর্া প্রোর্ ক্রকত হেকির জর্ স্বাস্থ্য হপশাোরকের অর্ুকরাধ ক্করকের্। এই থর্কেনশর্া
অর্ুোয়ী, স্কুলগুথলকক্ তাকের ক্াঠ্াকিা অর্ুোয়ী েতিা সম্ভব্ শারীথরক্ েূরকত্বর ব্যব্স্থ্া ক্রকত কব্
থক্ন্তু সব্থর্ম্ন
ন
েূরকত্বর আব্শযক্তা পূরণ ক্রকত থগকয় থশক্ষািীকের সাির্াসািথর্ হশখা হিকক্
ব্ন্সিত ক্রা োকব্ র্া। এোড়াও, সব্ থশক্ষািীকের িকধয ক্িপকক্ষ 3 ফুি েূরত্ব রাখা এব্ং থশক্ষািী ও
থশক্ষক্/ক্িচারীকের
ন
িকধয এব্ং সম্পূণ টিক্াপ্রাপ্ত
ন
র্য় এির্ থশক্ষািী/ক্িচারীকের
ন
থর্কজকের
িকধয ক্িপকক্ষ 6 ফুি েূরত্ব রাখার জর্য হজার সুপাথরশ ক্রা কচ্ছ। টিক্া গ্র কণর অব্স্থ্া োই
হ াক্ র্া হক্কর্া, সরক্াথর ও হব্সরক্াথর ব্যব্স্থ্ায় পথরচাথলত সক্ল স্কুল ব্াকস থশক্ষািী ও
চালক্কের অব্শযই িাস্ক পড়কত কব্, থক্েু ব্যথতক্রি ও অব্যা থতর সুকোগ রকয়কে।
হেম্বির বডপািন ম্বর্মন্ট অফ হ লম্বির কবর্মের্ার াওয়াডন জুকার িম্বলম্বের্, "আিাকের সব্
থশশুকক্ স্কুকল থফথরকয় আর্কত কব্ এব্ং এির্ এক্টি থর্রাপে পথরকব্শ ব্ার্াকত কব্ হেখাকর্
স্বাস্থ্যক্র ভাকব্ হশখা োয়। আিরা স্থ্ার্ীয় স্কুল হজলা এব্ং স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থব্ভাগগুথলর সাকি ক্াজ
ক্কর োন্সচ্ছ, আিরা ব্াব্া-িা, থশক্ষক্ এব্ং থশক্ষা থব্ষয়ক্ পরািশোতা
ন
োরা িাস্ক, টিক্া, সািান্সজক্
েূরত্ব এব্ং পরীক্ষার ব্যাপাকর এব্ং স্কুল ব্াকসর থর্রাপিা ও উচ্চ-ঝুুঁ থক্র ক্রীড়া ও পাঠ্যক্রি
ব্থ ভূ ত
ন ক্ােক্রি
ন
পথরচালর্ার ব্যাপাকর তাকের িতািত শুকর্থে।"
27 অগাে প্রক্াশ ক্রা ক্থিশর্াকরর স্কুকল িাস্ক পরা থর্ণায়ক্,
ন
সক্ল অভযন্তরীণ স্থ্ার্ হেির্
অভযন্তরীণ ক্রীড়া ও পাঠ্যক্রি ব্থ ভূ ত
ন ক্ােক্রকির
ন
জর্য প্রকোজয। িাস্ক পরা সম্ভব্ র্য় এির্
অভযন্তরীণ ক্রীড়া ও পাঠ্যক্রি ব্থ ভূ ত
ন ক্ােক্রকির
ন
জর্য, হেির্ সাুঁতার, সব্থর্ম্ন
ন
6 ফুি েূরত্ব
ব্জায় রাখকত কব্। সম্পূণ নটিক্াপ্রাপ্ত র্য় এির্ অংশগ্র ণক্ারীকের জর্য আব্শযক্ ন্সিথর্ং
পরীক্ষার ব্যব্স্থ্া ক্রকত স্কুলগুথলকক্ উৎসাথ ত ক্রা কচ্ছ।
স্কুলগুথলকক্ সপ্তাক অন্তত এক্ব্ার হেকক্াকর্া থশক্ষক্ ও ক্িীর জর্য ন্সিথর্ং পরীক্ষা ক্রার ব্যব্স্থ্া
অব্শযই রাখকত কব্। স্কুলগুথলকক্ অব্শযই হরাকগর লক্ষণস ব্া হক্াথভড-19 আক্রান্ত ক্াকরা
সংস্পকশ নআসা হেকক্াকর্া থশক্ষািী, থশক্ষক্, ব্া ক্িী সেকসযর জর্য ডায়াগর্থেক্ পরীক্ষার ব্যব্স্থ্া

রাখকত কব্। এই পরীক্ষা অজনর্ ক্রার জর্য এক্াথধক্ উপায় এব্ং উকেখকোগয ত থব্ল রকয়কে এব্ং
স্কুলগুথলর উথচত তাকের স্থ্ার্ীয় থডপািনকিন্ট অফ হ লকির সাকি থর্ষ্ঠভাকব্ ক্াজ ক্রা।
পরীক্ষা-টিক্া আব্শযক্তা ব্াস্তব্ায়র্ ক্রার পাশাপাথশ, DOH সক্ল সরক্াথর স্কুল হজলা এব্ং হব্সরক্াথর
স্কুলকক্ স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য অংশীোরকের সিন্বকয় থশক্ষািী ও ক্িচারীকের
ন
হক্াথভড-19 টিক্া থিথর্কক্ হেকত
পারার সুকোগ সিির্ন ক্রকত সুপাথরশ ক্রকে। থর্কেনশর্ায় আকরা আকে হে স্কুল হজলাগুথলর জর্য থর্উ
ইয়ক্ন স্কুল হক্াথভড-19 থরকপািন ক্াকডনর জর্য উপাি প্রোর্ থর্ন্সিত ক্রা আব্শযক্, ো পথরব্ার ও
সম্প্রোকয়র ক্াকে হক্াথভড-19 সংক্রান্ত তিয হপৌৌঁকে হেওয়ার আকরক্টি উপায়।
আকরা তকিযর জর্য অর্ুগ্র ক্কর DOH এর স্কুল থর্য়িাব্লী হেখুর্ এখাকর্ এব্ং PHHPC প্রথব্ধার্
হেখুর্ এখাকর্।
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আকরা সংব্াে পাওয়া োকব্ এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ
থর্উ ইয়ক্ন হেি | এন্সেথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাব্িাইব্ ক্রুর্

