
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/19/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকম্বলর 25টি র্তুর্ #VaxToSchool পপ-আপ সাইি চালুর হ াষণা  

  

সু্কল-িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের মম্বযে টিকাগ্র ম্বণর  ার িাড়াম্বত 12 সপ্তা  সময়িোপী 

হেিজুম্বড় 120টি সাইি প্রবতষ্ঠা করা  ম্বে; এখর্ পর্ নন্ত 86টি সাইি প্রবতষ্ঠা করা  ম্বয়ম্বে  

  

12 সপ্তা  সময় যম্বর প্রম্বতেক সপ্তাম্ব  র্তুর্ র্তুর্ সাইি হ াষণা করা  ম্বে; প্রবত সপ্তাম্ব  

সাইিগুম্বলার সম্পূণ ন তাবলকা এখাম্বর্ আপম্বেি করা  য়  

  

#VaxToSchool িাম্বসর েবি পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্  

  

সু্কল-বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীদের মদযে টির্াগ্রহদের হার বদৃ্ধি র্রার উদেদযে গভি কর র্োনি হহার্ল 

আজ 25টি িতুি #VaxToSchool পপ-আপ সাইি চালুর হ াষো নেদয়দেি। 21 হসদেম্বদর, 

গভি কর হহার্ল হ াষো র্দরনেদলি হে 12 সপ্তাহ সময়র্াদলর মদযে হেিবোপী হমাি 120টি 

সাইি প্রনতষ্ঠা র্রা হদব এবং এখি পে কন্ত 86টি সাইি প্রনতটষ্ঠত হদয়দে। স্থািীয় র্াউনির স্বাস্থে 

নবভাগ, র্নমউনিটিনভনির্ সংস্থাসমূহ, ও স্বাস্থেদসবা হর্ন্দ্রগুদলার সাদি হেদির সব অঞ্চদল এসব 

সাইি প্রনতষ্ঠার জিে স্বাস্থে নবভাগ (Department of Health) র্াজ র্রদে। সাইিগুদলা হেসব 

র্নমউনিটিদর্ হসবা হেয়ার জিে প্রনতটষ্ঠত হদে তাদের জিে অংযীোরদের, হহাে সাইিগুদলা, 

ও প্রচাদরর প্রদচষ্টাসমূহ উপদোগী র্রা হদয়দে। স্থািীয়দের সাদি অংযীোনরদের মাযেদম 

অবোহতভাদব িতুি হলাদর্যি প্রনতষ্ঠা র্রা হদে।  

  

"সু্কল-বয়সী উপেুক্ত নিউ ইয়র্কবাসীদের টির্া প্রোদির জিে আমরা সম্ভাবে সবনর্েু র্রা 

অবোহত হরদখনে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমাদের #VaxToSchool র্ম কসূনচ—হেমি 

সাপ্তানহর্ নভনিদত িতুি সাইি প্রনতষ্ঠা, হমাবাইল টির্াোি, এবং মাঠপে কাদয় অংযীোরদের 

সহদোনগতায় নযক্ষা প্রদচষ্টা—অল্পবয়সী নিউ ইয়র্কবাসী ও তাদের পনরবাদরর র্াদে টির্া হপ ৌঁদে 

নেদে। েনে আপনি সু্কল-বয়সী হর্াদিা নিউ ইয়র্কবাসীর বাবা-মা বা অনভভাবর্ হি, তাহদল 

আপিার নযশুদর্ টির্া হেয়ার জিে আনম সনিব কন্ধ অিুদরায জািাদ্ধে োদত তারা নিদজদেরদর্, 

তাদের আদযপাদযর মািুষদের সুরনক্ষত রাখদত পাদর, এবং তাদের সু্কল র্নমউনিটিদর্ সুস্থ ও 

হর্ানভড-19 হিদর্ নিরাপে রাখার হক্ষদে অংযগ্রহে র্রদত পাদর।"  

  

সু্কদল োওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীদের বাবা-মা এবং অনভভাবর্দের হে হর্াদিা প্রদের উির 

নেদত প্রনতটি সাইদি র্নমউনিটি-নভনির্ এর্জি স্বাস্থেদসবা হপযাজীবী পাওয়া োদব। টির্াোদির 

প্রচার ও নিউ ইয়দর্কর র্নমউনিটিগুদলার মদযে অোদেস নিদ্ধিত র্রার আদরর্টি হানতয়ার 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=24c97d80-7b5244e2-24cb84b5-000babd9069e-bbbd8e2537595ff4&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fnys-vaxtoschool-pop-locations%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741041472%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D5Alh6c1HvZt96ITAePFy2vsgUpF%252BEKs1pSaHEGHeMEU%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c896ec3-031257a1-5c8b97f6-000babd9069e-78d97e5e0a1e314d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fflic.kr%252Fs%252FaHsmWVv3Q3%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741041472%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DADCUdmMTCvbK4Zjch0dcqkK%252BRybufxDwTm%252BAepH4Kvs%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b1d1b62f-ee4a8f4d-b1d34f1a-000babd9069e-c98c29161f5803e4&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-120-pop-vaccination-sites-over-12-weeks-part-states-vaxtoschool%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DpteUFtyFb1JdtHyMyxF%252FymUvEYqtSO9UGVHQu2GSv6w%253D%26reserved%3D0


নহদসদব হেিবোপী সুনবযাজির্, নযশু ও সু্কল-হর্দ্ধন্দ্রর্ এলার্াগুদলাদত #VaxToSchool বাস—

হমাবাইল টির্াোি প্রদচষ্টা—চাল ুর্রা হদে। এ সপ্তাদহ, #VaxToSchool বাস িি ক র্ানিদত 

মোদসিা র্নমউনিটি হসিাদর, সাোি ক টিয়াদর হযিাদগা ভোনল হাই সু্কদল (Chenango Valley High 

School), এবং নিগার হলর্স অঞ্চদল ভাইিইয়াডক িাম কস অোন্ড আউিদডাস ক হসিার ির 

এদ্ধেদলদে (Outdoors Center for Excellence) অবস্থাি র্রদব।  

  

এই হ াষো নযক্ষািীদের, নযক্ষর্দের এবং পনরবারগুনলর স্বাস্থে ও র্লোেদর্ সদব কাচ্চ অগ্রানযর্ার 

হেওয়ার জিে নিউ ইয়র্ক হেদির অগীর্ারবিতার উপর নভনি র্দর গদে হতাদল। 18 অদটাবর 

পে কন্ত, 12 হিদর্ 15 বের বয়সীদের  62.8 যতাংয এবং 16 হিদর্ 25 বের বয়সীদের 72.3 যতাংয 

র্মপদক্ষ এর্টি টির্ার হডাজ গ্রহে র্দরদে।  

  

সু্কদল োওয়া বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীদের জিে #VaxtoSchool পপ-আপ টির্া সাইিগুনলর 

প্রদতের্টির জিে র্ম কনেবস নিদচ হেওয়া হল। #VaxtoSchool সাইদির সম্পূে ক তানলর্া পাওয়া 

োদব এখাদি এবং 12 সপ্তাদহর সময়র্াদল সাপ্তানহর্ভাদব আপদডি র্রা হদব েখি িতুি 

সাইিগুনল হ াষো র্রা হদব। পে কায়ক্রদম িতুি হলাদর্যি প্রনতষ্ঠা র্রা হদে, এবং 12-সপ্তাহ 

সময়র্াদলর প্রদতের্ সপ্তাদহ আদরা হবনয সাইি প্রনতষ্ঠার র্িা হ াষো র্রা হদে।  

  

র্তুর্ প্রবতটষ্ঠত হলাম্বকের্:  

  

HUDSON VALLEY  

Rockland County Department of Health  

50 Sanatorium Road, Building A  

Pomona, NY, 10970  

হখালা: মগলবার, 19 অদটাবর; 3:00 pm - 7:00 pm 

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর রর্লোন্ড র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

WESTERN NEW YORK  

Chautauqua Lake Central School Bus Garage  

100 North Erie Street  

Mayville, NY 14757  

হখালা: মগলবার, 19 অদটাবর; 4:30 pm - 6:30 pm 

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্, মডাি কা, এবং জোিদসি/J&J 

ইদভদির অংযীোর: চাউদিারু্েয়া র্াউনি  

 

FINGER LAKES  

Sodus Central School District  

54 Mill Road  

Sodus NY 14551  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a375c00-d5ac6562-8a35a535-000babd9069e-c86194092c930a0c&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fflic.kr%252Fs%252FaHsmWVv3Q3%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DmTfWwfxcHPYmfcef%252BmDR3uBY48pVhhFWtuCuXRwLO1U%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7811296c-278a100e-7813d059-000babd9069e-84fbb42a0031c146&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcovid-19-vaccine-tracker%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DRMp%252FjAgVX7ZDRazBtsHd0VOL8fTSt%252B8Yc1vZ66Q03eI%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8927a9dd-d6bc90bf-892550e8-000babd9069e-ea6eeae602ace0b4&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcovid-19-vaccine-tracker%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741061375%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D8s0%252F7olg1AX3hFS8jGIq7%252Bz1Z%252F5LPleaOtIhheRprOg%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=815c3c44-dec70526-815ec571-000babd9069e-b5ad8559323a1035&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fnys-vaxtoschool-pop-locations%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741061375%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDRSEMlu0LBuJ77UtfHi38gHYNWV3NNt2fq281Fwv7dw%253D%26reserved%3D0


হখালা: মগলবার, 19 অদটাবর; 2:00 pm - 4:00 pm 

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: ওদয়ইি র্াউনি ও র্াইদি ড্রাগস (Kinney Drugs) 

নিবন্ধি র্রার জিে (র্মী): টির্া গ্রহে র্রদত ইেুর্ র্মীদের নিম্ননলনখত 

https://kinneydrugs.as.me/SodusCentralSchoolStaff নলংদর্ নির্ র্দর নিবন্ধি র্রদত হদব।  

প্রদোেিা: নরগাল (Regal) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

White Plains High School  

550 North Street  

White Plains, NY 10605  

হখালা: বুযবার, 20 অদটাবর; 2:30 pm - 5:30 pm 

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: ওদয়েদচোর র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

Pine Bush High School  

156 NY-302  

Pine Bush, NY  

হখালা: বুযবার, 20 অদটাবর; 2:30 pm - 5:30 pm 

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: অদরঞ্জ র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

Sullivan County Public Health Services  

50 Community Lane  

Liberty, NY 12754  

হখালা: বুযবার, 20 অদটাবর; 2:00 pm - 6:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: সানলভাি র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

LONG ISLAND  

Kennedy Memorial Park  

335 নগ্রি নিি  

Hempstead, NY 11550  

হখালা: বহৃস্পনতবার, 21 অদটাবর; 8:00 am - 8:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

https://kinneydrugs.as.me/SodusCentralSchoolStaff


ইদভদির অংযীোর: িাসাউ র্াউনি ও িি কওদয়ল হহলি (Northwell Health) 

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

NORTH COUNTRY  

Massena Community Center  

61 Beach Street  

Massena NY 13662  

হখালা: বহৃস্পনতবার, 21 অদটাবর; 2:00 pm - 5:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্ ও জোিদসি জিসি এন্ড জিসি 

ইদভদির অংযীোর হসি লদরে র্াউনি, মোদসিা নভদলজ ও মোদসিা িাউি  

এখাদি নিবন্ধি র্রুি: িাইজার-বাদয়াএিদিদর্র প্রিম হডাদজর অোপদয়িদমদির 

জিে এখাদি এবং জোিদসি/J&J এর জদিে এখাদি; িাইজার-বাদয়াএিদিদর্র নিতীয় হডাদজর 

অোপদয়িদমদির জিে এখাদি; উপেুক্ত নিউ ইয়র্কবাসীদের জিে বুোর হডাদজর জদিে এখাদি 

োি।  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

NEW YORK CITY  

Life of Hope  

1377 Brooklyn Avenue  

Brooklyn, NY 11203  

হখালা: বহৃস্পনতবার, 21 অদটাবর; 11:00 am - 5:30 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্ ও জোিদসি জিসি এন্ড জিসি 

ইদভদির অংযীোর: Life of Hope  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

SOUTHERN TIER  

Chenango Valley High School  

221 Chenango Bridge Road  

Binghamton, NY 13901  

হখালা: শুক্রবার, 22 অদটাবর; 2:40 pm - 5:00 pm  

(হযিাদগা ভোনল হাই সু্কদলর সেসেদের জিে)  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্; নিতীয় হডাদজর ইদভি  

ইদভদির অংযীোর: ব্রুম র্াউনি 

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

WESTERN NEW YORK  

WNY Women's Foundation and Harvest House  

175 Jefferson Avenue  

Buffalo NY 14210  

হখালা: শুক্রবার, 22 অদটাবর; 5:00 pm - 8:00 pm  

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCE909572A0316E0530A6C7C168C5C
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CE504DDC436502FAE0530A6C7C168AE9
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCF1C6A8FC04CCE0530A6C7C16D7F5
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDA16F45E0FC02F8E0530A6C7C168D3F


(WNY উইদমে িাউদন্ডযি এন্ড হারদভে হাউদজরসেসেদের জিে)  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

নিতীয় হডাদজর ইদভি  

ইদভদির অংযীোর: এনর র্াউনি  

  

WESTERN NEW YORK  

Lake Shore High School  

959 Beach Road  

Angola, NY 14006  

হখালা: শুক্রবার, 22 অদটাবর; 2:00 pm - 7:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্ ও মডাি কা (Moderna) 

ইদভদির অংযীোর: এনর র্াউনি  

তদিের জিে এখাদি োি: www.erie.gov/vax  

প্রদোেিা: িপস (Tops) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

Highlands School - Middle School Gym  

128 Grandview Avenue  

White Plains, NY 10605  

হখালা: শুক্রবার, 22 অদটাবর; 2:30 pm - 5:30 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: ওদয়েদচোর র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

SOUTHERN TIER  

Broome-Tioga BOCES Main Campus  

435 Glenwood Road  

Binghamton 13905  

হখালা: শুক্রবার, 22 অদটাবর; 10:00 am - 12:00 pm  

(ব্রুম-টিওগ BOCES-এর মূল র্োম্পাদসর সেসেদের জিে)  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

নিতীয় হডাদজর ইদভি  

ইদভদির অংযীোর: ব্রুম র্াউনি 

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

FINGER LAKES  

The Vineyard Farms and Outdoors Center for Excellence  

126 Sanders Street  

Rochester, NY 14605  

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 1:00 pm - 5:00 pm  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=17916f3a-480a5658-1793960f-000babd9069e-b67a4f406d60af87&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=http%3A%2F%2Fwww.erie.gov%2Fvax


টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর ভাইিইয়াডক িাম কস অোন্ড আউিদডার হসিার ির এদ্ধেদলে, ইির্.  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

WESTERN NEW YORK  

Orleans-Niagara BOCES  

Niagara Career and Technical Education Center  

3181 Saunders Settlement Road  

Sanborn, NY 14132  

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 9:00 am - 12:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: িায়াগ্রা র্াউনি  

প্রদোেিা: নরগাল (Regal) নগিি র্াডক  

  

CENTRAL NEW YORK  

Fingerlakes Mall 

1579 Clark Street  

Auburn, NY 13022  

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 10:00 am - 12:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্, মডাি কা, এবং জোিদসি/J&J 

ইদভদির অংযীোর: র্ায়ুগা র্াউনি  

এখাদি নিবন্ধি র্রুি: www.cayugacounty.us/health   

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

CAPITAL REGION  

Albany County Fall Fest, Lawson Lake County Park  

293 Lawson Lake Road  

Feura Bush, NY 12067 

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 12:00 pm - 3:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্ (প্রিম ও নিতীয় হডাজ) এবং জোিদসি/J&J 

ইদভদির অংযীোর: আলবানি র্াউনি স্বাস্থে নবভাগ, আলবানি র্াউনি নচিনবদিােি নবভাগ 

(Department of Recreation), আলবানি র্াউনি নযশু, তরুে ও পনরবার নবভাগ (Department of 

Children, Youth, and Families) - ইয়ুি বুেদরা  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

New Paltz High School  

130 S Putt Corners Road  

New Paltz, NY 12561  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=61812693-3e1a1ff1-6183dfa6-000babd9069e-42de6a454dfffa9c&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=http%3A%2F%2Fwww.cayugacounty.us%2Fhealth


হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 10:00 am - 5:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: উলোর র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

LONG ISLAND  

Roosevelt High School  

1 Wagner Avenue  

Roosevelt, NY 11575  

হখালা যনিবার, 23 অদটাবর; 2:00 pm - 8:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: িাসাউ র্াউনি ও িি কওদয়ল হহলি (Northwell Health) 

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

LONG ISLAND  

Northwell Health  

1 Marcus Avenue  

New Hyde Park, NY 11042  

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 9:00 am - 9:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর িাসাউ র্াউনি ও িি কওদয়ল হহলি 

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

NEW YORK CITY  

Citadel Cathedral  

105 Barbey Street,  

Brooklyn, NY 11207  

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 9:00 am - 1:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: হর্ায়ানলযি অব িোযিাল ব্ল্োর্ চাদচকস (Coalition of National Black 

Churches)  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

NEW YORK CITY  

Asian American for Equality Health Fair  

111 Norfolk Avenue  

New York, NY 10002  

হখালা: যনিবার, 23 অদটাবর; 10:00 am - 2:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্ ও জোিদসি/J&J  

ইদভদির অংযীোর গিাম, NYCHHC, ও এনযয়াি আদমনরর্াি ির ইরু্য়ানলটি  



প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

Onteora High School  

5203 4166 NY-28  

Boiceville, NY 12412  

হখালা: রনববার, 24 অদটাবর; 10:00 am - 5:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: উলোর র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

HUDSON VALLEY  

Palisades Center  

1000 Palisades Center Drive  

West Nyack, NY 10994  

হখালা: রনববার, 24 অদটাবর; 1:00 pm - 3:00 pm  

টির্ার যরি: িাইজার-বাদয়াএিদির্  

ইদভদির অংযীোর: রর্লোন্ড র্াউনি  

প্রদোেিা: অোমাজি (Amazon) নগিি র্াডক  

  

সুনিনেকষ্ট হলাদর্যি-নভনির্ প্রদোেিার পাযাপানয, 24 অদটাবদরর মদযে টির্ার প্রিম হডাজ 

গ্রহের্ারী নিউ ইয়র্কবাসীরা বাদিদলা নবলস (Buffalo Bills), নিউ ইয়র্ক জায়ািস (New York 

Giants), ও নিউ ইয়র্ক হজিস (New York Jets) এর র্াে হিদর্ পুরস্কার হজতার জিে নিউ ইয়র্ক 

হেদির #VaxandWin িুিবল সুইপদের্দস অংয নিদত পারদবি। হোগে সন্তািদের জিে বাবা-

মা বা অনভভাবর্রা প্রদবয র্রদত পাদরি। আদরা জািদত, আগ্রহী নিউ ইয়র্কবাসীরা সাইিটি 

নভদ্ধজি র্রদত পাদরি এখাদি এবং হোগে নিউ ইয়র্কবাসীরা সুইপদের্দস প্রদবয র্রদত 

পারদবি এখাদি।  

  

12 হিদর্ 17 বের বয়সী নযশুরা Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্া নিদত পাদর, ো 12 হিদর্ 15 

বের বয়সী নযশুদের জিে জরুনর বেবহাদরর অিুদমােদির অযীদি উপলব্ধ এবং 16 বের বা তার 

হবনয বয়সীদের জিে সম্পূে কভাদব অিুদমানেত। অিোিে হর্ানভড-19 টির্া এখিও এই বয়দসর 

হগাষ্ঠীর জিে অিুমনতপ্রাপ্ত বা অিুদমানেত িয়। আপনি েনে সু্কল-বয়সী নিউ ইয়র্কাদরর এর্জি 

বাবা -মা বা অনভভাবর্ হি, তাহদল আপনিও হেখদত পাদরি vaccines.gov-এ, আপিার দ্ধজপ 

হর্াডটি 438829 িম্বদর পাঠাি, অিবা 1-800-232-0233 এ র্ল র্রুি আপিার নির্িতম 

এর্টি টির্ার অবস্থাি খুুঁদজ হপদত। নিদ্ধিত র্রুি হে প্রোির্ারী িাইজার-বাদয়াএিদির্ 

হর্ানভড-19 টির্া প্রোি র্দর।  

  

হর্ানভড-19 এর টির্া ও সু্কদল োওয়া বয়দসর নযশুদের সম্পদর্ক আদরা তিে জািদত, নিউ 

ইয়র্কবাসীরা আমাদের নিদবনেত ওদয়বসাইি  ny.gov/vaxtoschool এ হেদত পাদরি অিবা 

ইিোগ্রাদম  @VaccinateNY অিুসরে র্রদত পাদরি।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eebcf5ce-b127ccac-eebe0cfb-000babd9069e-50c883add913606d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eebcf5ce-b127ccac-eebe0cfb-000babd9069e-50c883add913606d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
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সন্তািদেরদর্ সুপানরযরৃ্ত ও আবযের্ সব টির্া নেদয় হালিাগাে িার্ার জিে নপতামাতাদেরদর্ 

উৎসানহত র্রা হদে। অিুগ্রহ র্দর স্বাস্থে েপ্তদরর ওদয়বসাইি এ োি সুপানরযরৃ্ত শযযব এবং 

শর্দযাদরর টির্া সম্পদর্ক আরও তদিের জিে।  
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