অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

অল্পিয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসীম্বের মম্বযে টিকাকরম্বের ার িৃদ্ধি করার জর্ে রাম্বজের
#VAXTOSCHOOL কোম্বেইম্বর্র অংে ব ম্বসম্বি 12 সপ্তা জুম্বে 120-টি পপ-আপ
টিকাকরে সাইম্বির কিা হ াষো কম্বরম্বের্ গভর্রন কুওম্বমা

সাইিগুবল হেম্বির 12 হিম্বক 17 িের িয়স্কম্বের মম্বযে টিকাকরম্বের ার িৃদ্ধি করার
লক্ষ্ে সমির্ন কম্বর
বপতামাতা এিং অবভভািকম্বের জর্ে প্রস্তুত করা সংস্থার্ স

ny.gov/vaxtoschool এ র্তু র্
ওম্বয়িসাইি, #VaxtoSchool ইম্বভন্টগুবল হ াে করম্বে এমর্ স্কুল এিং এলাকাগুবলর
জর্ে

#VaxtoSchool পপ-আপ সাইিগুবল কম হকাবভড-19 টিকার ার স জায়গগুবলম্বত
হ ালা ম্বি 12 হিম্বক 17 িের িয়সীম্বের জর্ে এিং #VaxtoSchool ভোর্গুবল ভ্রামেমার্
টিকাকরে প্রোর্ করম্বি
অল্পবয়স্ক নিউ ইয়র্কবাসীদের মদযে টির্ার্রদের হার বৃদ্ধি র্রার জিে রাদজের #VaxtoSchool
র্োদেইদির অংশ নহদসদব 12 সপ্তাহ জুদে 120-টি পপ-আপ টির্ার্রে সাইি নিউ ইয়র্ক
জুদে উপস্থানপত হদব বদে ঘ াষো র্দরদেি গভিরক ঘহাচুে। পদরর 12 সপ্তাহ যদর, রাজে স্বাস্থে
েপ্তর স্থািীয় এোর্া, সম্প্রোয়-নভনির্ সংস্থা এবং স্বাস্থে ঘর্ন্দ্রগুনের সাদে র্াজ র্রদব এই
িতু ি সাইিগুনে রাদজের সমস্ত অঞ্চেগুনেদত প্রনতষ্ঠা র্রার জিে, যা এই এোর্ার মািুষদের
মদযে উদেখদযাগেভাদব টির্ার্রদের হার বৃদ্ধি র্রার জিে রাদজের েক্ষ্েদর্ সমেিক র্রদব।
ঘেদির সাদে অংশীোনরদে, প্রনতটি অঞ্চে প্রনত সপ্তাদহ েুটি র্দর ইদভদের আদয়াজি র্রদব,
এবং অংশীোর, আদয়াজর্ সাইি, এবং আউিনরচ প্রদচষ্টাগুনে ঘয সম্প্রোয়গুনেদর্ পনরদষবা
প্রোি র্রার জিে তাদের প্রস্তুত র্রা হদয়দে, তাদের প্রদয়াজিগুনে সব ঘচদয় ভাদোভাদব পূরে
র্রার জিে নিজস্বর্ৃত র্রা হদব।
"চার সপ্তাহ আদগ গভিরক হওয়ার সময় ঘেদর্ আনম এিা স্পষ্ট র্দর নেদয়নে ঘয আমাদের
প্রদয়াজি নশশু, নশক্ষ্র্ এবং র্মীদের নিরাপদে স্কুদে নিনরদয় আিা," গভর্রন হ াচুল
িম্বলর্। "এই পপ-আপ টির্ার্রে সাইিগুনের সাদে, আমরা আমাদের #VaxtoSchool
র্োদেইিদর্ আদরা ঘজারোর র্রনে রাস্তায় এবং ঘয সব সম্প্রোয়গুনেদত অল্প বয়স্ক নিউ
ইয়র্কবাসীদের মদযে টির্ার্রদের হার নপনেদয় আদে ঘসই সম্প্রোয়গুনেদত প্রদবশ র্রনে যাদত
আমরা যত ঘবনশ সম্ভব পনরবরগুনের র্াদে ঘপ ৌঁেদত পানর এবং আমাদের স্কুেগুনেদর্ আমাদের

নশক্ষ্ােী এবং র্মীদের জিে আদরা নিরাপে র্রদত পানর।"
ঘেি স্কুদে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীদের মদযে ঘর্ানভড-19 টির্া ঘেওয়ার ক্রমবযমাি
ক
হারদর্ সমেিক র্রার জিে বহুমুখী রাজেবোপী #VaxtoSchool র্োদেইি চােু র্রার র্ো
ঘ াষো র্দরদে, যা নশক্ষ্ােীদের, নশক্ষ্র্দের এবং পনরবারগুনের স্বাস্থে ও র্েোেদর্ অগ্রানযর্ার
ঘেওয়ার জিে গভিদরর
ক
অঙ্গীর্ারদর্ আদরা অগ্রসর র্দর।
স্কুদে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীদের বাবা-মা এবং অনভভাবর্দের ঘর্াদিা প্রদের উির নেদত
প্রনতটি সাইদি এর্জি সম্প্রোয়-নভনির্ নচনর্ৎসা ঘপশাোরদর্ পাওয়া যাদব। িতু ি সাইিগুনের
পাশাপানশ, আদরা এর্টি টির্া প্রোদির প্রদবশানযর্ার প্রোি র্রার সরঞ্জাম শুরু র্রা হদে,
#VaxtoSchool বাস - ভ্রামেমাি টির্ার্রে প্রদচষ্টা - সুনবযাজির্, স্কুেদর্দ্ধন্দ্রর্ এোর্ায়
রাজেবোপী চােু র্রা হদে, ঘযমি বাদস্কিবে ঘর্ািক এবং পাদর্কর মদতা জি নবদিােিমূের্
স্থািগুনেদত। এটি স্কুদে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসী এবং তাদের পনরবারগুনের জিে টির্া
উপেব্ধ এবং সহজেভে র্রদত সাহাযে র্রদব - তার ঘযখাদি আদেি ঘসখাদি তাদের সাদে
নমনেত হদয়, এবং এমিভাদব যা তাদের র্াদে নবশ্বাসদযাগে হদব।
এই প্রচারানভযাদির অংশ নহসাদব, গভিরক ঘহাচুে এর্টি িতু ি, নিদবনেত ওদয়বসাইি চােু র্রার
র্ো ঘ াষো র্দরদেি ny.gov/vaxtoschool-এ, স্কুদে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীদের বাবা-মা
এবং অনভভাবর্দের এবং স্কুে সম্প্রোয়গুনের জিে। িতু ি সাইটিদত আদে বাবা-মা এবং
অনভভাবর্দের জিে তেে , এবং এর্টি প্রায়শই দ্ধজজ্ঞানসত প্রোবেী, ঘসই সাদে বহু প্রস্তুত র্রা
সাইদিজ স্কুদের ঘিতাদের জিে তাদের স্থািীয় সম্প্রোয়গুনেদত #VaxtoSchool এর নশক্ষ্া এবং
দ্ধক্রয়ার্োপদর্ সমেিক র্রার জিে। সাইিটি িতু ি তেে নেদয় হােিাগাে র্রা অবোহত োর্দব
#VaxtoSchool র্োদেইি সেদর্ক, পপ-আপ সাইি এবং প্রদোেিার প্রদচষ্টা সহ, - ঘযমি
সাম্প্রনতর্ গভিরস
ক বদের সাদে অংশীোনরে, ঘযখাদি 125-টি নবিামূদেের টিনর্ি প্রদোেিা
নহদসদব োি র্রা হয় ঘেদির #VaxtoSchool র্মসূক চীদর্ সমেিক র্রার জিে।
রাজে এর্টি িতু ি ইিোগ্রাম চোদিে চােু র্দরদে, @VaccinateNY, স্কুদে যাওয়ার বয়সী নিউ
ইয়র্কবাসী এবং তাদের পনরবারগুনেদর্ সরাসনর ঘর্ানভড-19 টির্া সেদর্ক নশনক্ষ্ত র্রার
জিে। িতু ি ঘসাশোে নমনডয়া ঘপজটি সহদজই ঘবাঝা যায় এমি টির্ার তেে, ইোরঅোনিভ
নবষয়বস্তু প্রোি র্দর সম্ভাবে র্দেে পািক িারনশপ, #VaxtoSchool সংবাে ও ঘসাশোে নমনডয়া
নডজাইি প্রনতদযানগতা এবং দ্রুত বোখোর্ারী নভনডওর মাযেদম যাদত নিদ্ধিত র্রা যায় ঘয নিউ
ইয়র্কবাসীদের ঘর্ানভড-19 সেদর্ক তেে প্রোি র্রার জিে আমাদের প্রদচষ্টায় ঘযি ঘর্াি র্সুর
িা োদর্। নডপািক দমে অি ঘহেেও (Department Of Health, DOH) ঘিসবুর্, ইিোগ্রাম এবং
িুইিার সহ তাদের সমস্ত চোদিে জুদে এই নডদ্ধজিাে নশক্ষ্ার প্রদচষ্টাদর্ আরও বানেদয় তু েদব।
12 ঘেদর্ 17 বের বয়সী নশশুরা Pfizer (িাইজার)-বাদয়াএিদির্ ঘর্ানভড-19 টির্া ঘপদত
সক্ষ্ম, যা 12 ঘেদর্ 15 বের বয়সী নশশুদের জিে জরুরী বেবহাদরর অিুদমােদির অযীদি
উপেব্ধ এবং 16 বের বা তার ঘবনশ বয়সীদের জিে সেূেভাদব
ক
অিুদমানেত। অিোিে ঘর্ানভড19 টির্া এখিও এই বয়দসর ঘগাষ্ঠীর জিে অিুদমানেত বা র্তৃেপ্রাপ্ত িয়। আপনি যনে স্কুদে
যাওয়া বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীর বাবা-মা বা অনভভাবর্ হি, তাহদে আপনি vaccines.gov এও

ঘযদত পাদরি, আপিার দ্ধজপ ঘর্াড 438829 িম্বদর পাঠাদত পাদরি, অেবা 1-800-232-0233 এ
র্ে র্রদত পাদরি আপিার নির্িতম এর্টি টির্ার্রদের অবস্থাি খুদুঁ জ ঘপদত। নিদ্ধিত
র্রুি ঘয প্রোির্ারী িাইজার-বাদয়াএিদির্ ঘর্ানভড-19 টির্া প্রোি র্দর।
বাবা-মাদয়দের উৎসানহত র্রা হয় তাদের সন্তাি সমস্ত প্রস্তানবত এবং প্রদয়াজিীয় টির্ার
ঘক্ষ্দে হােিাগাে আদে তা নিদ্ধিত র্রদত। অিুগ্রহ র্দর স্বাস্থে েপ্তদরর ওদয়বসাইি ঘেখুি
প্রস্তানবত শশশব এবং শর্দশাদরর টির্া সেদর্ক আরও তদেের জিে।
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