
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/8/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 
 

 

রাজ্ে িোপী সু্কম্বল যাওয়ার িয়ম্বের বর্উ ইয়কনিােীম্বের মম্বযে হকাবভড-19 টিকাকরম্বের 

 ার িৃদ্ধি করার জ্র্ে #VAXTOSCHOOL কোম্বেইম্বর্র হ াষো কম্বরম্বের্ গভর্ নর কোবি 

হ াচুল  

   

বপতামাতা এিং অবভভািকম্বের জ্র্ে প্রস্তুত করা েংস্থার্ ে  ny.gov/vaxtoschool এ 

র্তুর্ ওম্বয়িোইি, #VaxtoSchool ইম্বভন্টগুবল হ াস্ট করম্বে এমর্ সু্কল এিং 

এলাকাগুবলর জ্র্ে  
  

বর্ম্বিবেত ইর্স্টাগ্রাম চোম্বর্ল, @Vaccinateny, সু্কল যাওয়ার িয়েী বর্উ ইয়কনিােী এিং 

পবরিারগুবলর জ্র্ে টিকা েংক্রান্ত বেক্ষা প্রোর্ করার জ্র্ে  
  

#VaxtoSchool পপ-আপ োইিগুবল কম হকাবভড-19 টিকার হরি ে  জ্য়গগুবলম্বত 

হ ালা  ম্বি 12 হিম্বক 17 িের িয়েীম্বের জ্র্ে এিং #VaxtoSchool িাে ভ্রামেমার্ 

টিকাকরে প্রোর্ করম্বি  

  

হস্টি ইউবর্ভাবে নটি অফ বর্উ ইয়কন (State University Of New York, SUNY) এিং বেটি 

ইউবর্ভাবে নটি অফ বর্উ ইয়কন (City University Of New York, CUNY) িোক-িু-

কোোম্বের জ্র্ে রাম্বজ্ের এম্বেলবেয়র পাম্বের একত্রীকরে হ াষো কম্বরম্বে, 

টিককরম্বের প্রম্বচষ্টার প্রমাে ব ম্বেম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ সু্কল-বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীদের মদযয হক্াথভড-19 (COVID-19) টিক্া 

হেওয়ার ক্রমবয নমার্  ারদক্ সমি নর্ ক্রার জর্য ব ুমুখী রাজযবযাপী #VaxtoSchool ক্যাদেইর্ 

চাল ুক্রার হ াষণা ক্দরদের্, থিক্ষািী, থিক্ষক্ এবং পথরবারগুথলর স্বাস্থ্য ও ক্লযাণদক্ সদব নাচ্চ 

অগ্রাথযক্ার হেওয়ার জর্য প্রিাসদর্র অঙ্গীক্ারবদ্ধতাদক্ আরও অগ্রসর ক্দর।  

  

এই প্রচারাথভযাদর্র অংি থ সাদব, গভর্ নর এক্টি র্তুর্, থর্দবথেত ওদয়বসাইদির ক্িা হ াষণা 

ক্দরদের্ ny.gov/vaxtoschoolএ, সু্কদল যাওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীদের বাবা-মা এবং 

অথভভাবক্দের এবং সু্কল সম্প্রোয়গুথলর জর্য। র্তুর্ সাইটিদত আদে বাবা-মা এবং অথভভাবক্দের 

জর্য তিয, এবং এক্টি প্রায়িই জজজ্ঞাথসত প্রশ্নাবলী, হসই সাদি ব ু প্রস্তুত ক্রা সাইদর্জ সু্কদলর 

হর্তাদের জর্য তাদের স্থ্ার্ীয় সম্প্রোয়গুথলদত #VaxtoSchool এর থিক্ষা এবং জক্রয়াক্লাপদক্ 

সমি নর্ ক্রার জর্য।  

  

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://www.instagram.com/vaccinateny/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://covid19vaccine.health.ny.gov/what-you-need-know-0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/frequently-asked-questions-1
https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets


 

 

উপরন্তু, রাজয এক্টি র্তুর্ ইর্স্টাগ্রাম চযাদর্ল চাল ুক্দরদে, @VaccinateNY, সু্কদল যাওয়ার 

বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং তাদের পথরবারগুথলদক্ সরাসথর হক্াথভড-19 টিক্া সেদক্ন থিথক্ষত 

ক্রার জর্য। র্তুর্ হসািযাল থমথডয়া হপজটি স দজই হবাঝার মদতা টিক্ার তিয, সম্ভাবয ক্দেে 

পািনর্ারথিপ, #VaxtoSchool হসািযাল থমথডয়া থডজাইর্ প্রথতদযাথগতা এবং দ্রতু বযাখযাক্ারী 

থভথডও মাযযদম স জলভয, ইোদরথিভ থবষয়বস্তু প্রোর্ ক্রদব, যাদত থর্জিত ক্রা যায় হয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীদের হক্াথভড-19 সেদক্ন তিয প্রোর্ ক্রার জর্য আমাদের প্রদচষ্টায় হযর্ হক্ার্ 

ক্সুর র্া িাদক্। DOH হেসবুক্, ইর্স্টাগ্রাম এবং িুইিার স  তাদের সমস্ত চযাদর্ল জদু়ে এই 

থডজজিাল থিক্ষার প্রদচষ্টাদক্ আরও বাথ়েদয় তুলদব।  

  

"আমরা সমস্ত হযাগয বয়দসর হগাষ্ঠীর থর্উ ইয়ক্নবাসীদের টিক্া হেওয়ার জর্য থবপুল রাদজযর 

সংস্থ্ার্ উৎসগ ন ক্দরথে, থক্ন্তু প্রািথমক্ভাদব রাজয সবদচদয় ঝুুঁ থক্পূণ ন র্াগথরক্দের থেদক্ 

মদর্াথর্দবি ক্দরথেল এবং এখর্ আমাদের আমাদের তরুণদের থেদক্ মদর্াথর্দবি ক্রা 

েরক্ার," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "থর্উ ইয়দক্নর তরুণদের হক্াথভড-19 এর ক্ারদণ গুরুতর 

অসুস্থ্  ওয়ার সম্ভাবর্া ক্ম থক্ন্তু তাও তারা ভাইরাস ে়োদত পাদর, এবং আমাদের এটিদক্ 

গুরুত্ব স ক্াদর হর্ওয়া উথচত। র্তুর্, উদ্ভাবর্ী #VaxtoSchool হসািযাল থমথডয়া ক্যাদেইর্ 

আমাদের বনু্ধ, পথরবার এবং সম্প্রোয়দক্ সুরথক্ষত রাখার জর্য টিক্া হর্ওয়ার গুরুত্ব সেদক্ন 

থর্উ ইয়দক্নর তরুণদের ক্াদে বাতনা হপ ৌঁদে থেদত সা াযয ক্রদব।"  

  

এই প্রদচষ্টার অংি থ দসদব, গভর্ নর আরও হ াষণা ক্দরথেদলর্ হয র্তুর্ #VaxtoSchool পপ-

আপ হক্াথভড-19 টিক্াক্রদণর সাইিগুথল এমর্ এলাক্ায় হখালা িাক্দব হযখাদর্ জজপ হক্াদডর 

তিয হেখায় হয 12 হিদক্ 17 বের বয়সীদের টিক্া হেওয়ার  ার রাজযবযাপী গদ়ের হচদয় ক্ম। 

সু্কদল যাওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীদের বাবা-মা এবং অথভভাবক্দের হক্াদর্া প্রদশ্নর উত্তর থেদত 

প্রথতটি সাইদি এক্জর্ সম্প্রোয়-থভথত্তক্ থচথক্ৎসা হপিাোরদক্ পাওয়া যাদব। র্তুর্ সাইিগুথলর 

পািাপাথি, #VaxtoSchool বাসগুথল -ভ্রামযমার্ টিক্াক্রণ প্রদচষ্টা - সুথবযাজর্ক্, সু্কলদক্জিক্ 

এলাক্ায় রাজযবযাপী চালু ক্রা  দে, হযমর্ বাদস্কিবল হক্ািন এবং পাদক্নর মদতা জর্ 

থবদর্াের্মূলক্ স্থ্ার্গুথলদত। এটি সু্কদল যাওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং তাদের পথরবারগুথলর 

জর্য টিক্া উপলব্ধ এবং স জলভয ক্রদত সা াযয ক্রদব।  

  

12 হিদক্ 17 বের বয়সীদের জর্য র্তুর্ পপ-আপ টিক্াক্রদণর সাইিগুথল র্ীদচর 

টিক্ার্াগুথলদত অবথস্থ্ত  দব। আরও অবস্থ্াদর্র ক্িা হ াষণা ক্রা  দব।  

  

মম্বোল ুমবন্টবফয়ম্বর কবমউবর্টি হেন্টার (Mosholu Montefiore Community Center)  

3450 হডক্যালব অযাথভথর্উ  

ব্রঙ্কস, NY 10467  

হখালা: শুক্রবার, হসদেম্বর 10, সক্াল 10িা - থবক্াল 4িা (1ম িি POD)  

শুক্রবার, অদিাবর 1, সক্াল 10িা - থবক্াল 4িা (2য় িি POD)  

  

কুইম্বের ভোরাইটি িম্বয়জ্ অোন্ড গাল নে ক্লাি (Variety Boys & Girls Club)  

21-12 30তম হরাড  

অযাদস্টাথরয়া, NY 11102  

হখালা: িথর্বার, হসদেম্বর 18, সক্াল 10িা - থবক্াল 4িা (1ম িি POD)  

হসামবার, অদিাবর 4, সক্াল 10িা - থবক্াল 4িা (2য় িি POD)  

https://www.instagram.com/vaccinateny/


 

 

হস্টি থর্উ ইয়দক্নর ক্দলজ এবং থবশ্বথবেযালয়গুথলর সাদি তাদের বযাক্-িু-ক্যাোস প্রদচষ্টাদক্ সমি নর্ 

ক্রার জর্যও ক্াজ ক্রদে, যার মদযয রদয়দে রাজযবযাপী SUNY এবং CUNY ক্যাোদস রাদজযর 

এদেলথসয়র পাদসর এক্ীভূতক্রণ যাদত তাদের ক্াদে টিক্াক্রদণর প্রমাণ এবং/অিবা হর্থতবাচক্ 

পরীক্ষার েলােল, হযমর্ প্রদযাজয, গ্র ণ ও ট্র্যাথক্ংদয়র  এক্টি থর্রাপে, যাচাইদযাগয মাযযম িাদক্ 

োত্র, থিক্ষক্ এবং ক্যাোস ক্মীদের জর্য। আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নবাসীরা তাদের এদেলথসওর পাস বা 

এদেলথসওর পাস প্লাস আজদক্ আোয় ক্রদত পাদরর্ epass.ny.gov এ থগদয়।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি বডপািনম্বমন্ট অফ হ লি (New York State Department of Health) 

কবমের্ার ড:  াওয়াডন জ্ুকার িম্বলর্, "এক্জর্ থপতা, থিশু থবদিষজ্ঞ এবং রাদজযর স্বাস্থ্য 

ক্থমির্ার থ দসদব আথম গথব নত হয এই ব ুস্তরীয় #VaxtoSchool ক্যাদেইদর্ গভর্ নর হ াচুদলর 

সাদি ক্াজ ক্দরথে, সু্কদল যাওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসী, তাদের পথরবার এবং সু্কল 

ক্থমউথর্টিদের টিক্া এবং তা সেদক্ন প্রকৃ্ত তিয প্রোর্ ক্রার জর্য। র্তুর্, সৃজর্িীল এবং 

আক্ষ নণীয় উপাদয় থর্উ ইয়দক্নর পথরবারগুথলর ক্াদে হপ ৌঁোদর্ার মাযযদম, আমরা আমাদের সু্কল 

হখালা এবং স্বাস্থ্যক্র রাখার সাদি আরও হযাগয থক্দিার-থক্দিারীদের টিক্া হপদত সা াযয ক্রদত 

পাথর। টিক্াটি থর্রাপে এবং ক্ায নক্র, এবং আথম 12 বের বা তার হবথি বয়সী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীদের টিক্া হেওয়ার আহ্বার্ জার্াই হযদ তু তারা #VaxtoSchool এর প্রিদম আদে, 

যাদত তারা তাদের স্বাস্থ্য এবং তাদের আদিপাদির মার্ুদষর স্বাস্থ্য সুরথক্ষত রাখার সাদি সাদি 

তাদের প্রাপয হেণীক্দক্ষর অথভজ্ঞতা থেদর হপদত পাদর।"  

    

12 হিদক্ 17 বের বয়সী থিশুরা Pfizer (োইজার)-বাদয়াএর্দিক্ হক্াথভড-19 টিক্া হপদত 

পাদব, যা 12 হিদক্ 15 বের বয়সী থিশুদের জর্য জরুরী বযব াদরর অর্ুদমােদর্র অযীদর্ 

উপলব্ধ এবং 16 বের বা তার হবথি বয়সীদের জর্য সেূণ নভাদব অর্ুদমাথেত। অর্যার্য হক্াথভড-

19 টিক্া এখর্ও এই বয়দসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্ুদমাথেত বা ক্তৃত্বপ্রাপ্ত র্য়। আপথর্ যথে সু্কদল 

যাওয়া বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীর বাবা-মা বা অথভভাবক্  র্, তা দল আপথর্ vaccines.gov এও 

হযদত পাদরর্, আপর্ার জজপ হক্াড 438829 র্ম্বদর পািাদত পাদরর্, অিবা 1-800-232-0233 এ 

ক্ল ক্রদত পাদরর্ আপর্ার থর্ক্িতম এক্টি টিক্াক্রদণর অবস্থ্ার্ খুুঁদজ হপদত। থর্জিত 

ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী োইজার-বাদয়াএর্দিক্ হক্াথভড-19 টিক্া প্রোর্ ক্দর।  

  

বাবা-হমদয়দের উৎসাথ ত ক্রা  য় তাদের সন্তার্ সমস্ত প্রস্তাথবত এবং প্রদয়াজর্ীয় টিক্া হক্ষদত্র 

 ালর্াগাে আদে তা থর্জিত ক্রদত। অর্ুগ্র  ক্দর স্বাস্থ্য অথযেপ্তদরর ওদয়বসাইি হেখুর্ 

প্রস্তাথবত শিিব এবং শক্দিাদরর টিক্া সেদক্ন আরও তদিযর জর্য।  
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