
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/5/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 5-11-িচরিয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসীম্বের টিকা হেওয়ায় স ায়তা করার জর্ে 

র্তুর্ বর্ম্বেনবেকা এিং সংস্থার্ প্রোর্ করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

প্রায়েই জজজ্ঞাবসত প্রশ্ন, সম্পে এিং অিস্থাম্বর্র উত্তর স  বিতামাতা এিং 

অবভভািকম্বের জর্ে র্তুর্ ওম্বয়িসাইি হেখাম্বর্ বেশুরা হকাবভড-19 এর বিরুম্বে টিকা 

হিম্বত িাম্বর ny.gov/Vaxforkids  

  

স্বাস্থে বিভাগ CDC-র সুিাবরম্বের উির বভবত্ত কম্বর স্বাস্থে িবরচে না প্রোর্কারীম্বের জর্ে 

বচবকৎসাগত বর্ম্বেনবেকা জাবর কম্বরম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ এক্টি র্তুর্ ওয়েবসাইি চাল ুক্রার, থচথক্ৎসাগত থর্যদনথিক্া এবং 

আযরা তিয এবং সংস্থার্ প্রদার্ ক্রার হ াষণা ক্যরযের্ থর্উ ই়েক্ন হেযির 5-11 বের ব়েসী 

থিশুযদর COVID-19 এর থবরুযে টিক্া হদও়োর প্রযচষ্টা়ে। ফাইজার-বায়োএর্যিক্ হেথি়োটিক্ 

হক্াথভি-19 টিক্া, যা মাথক্নর্ যুক্তরাযে জরুথর বযব াযরর জর্য ফুি অ্যান্ড ড্রাগ 

অ্যািথমথর্যেির্ (Food and Drug Administration) দ্বারা অ্র্ুযমাথদত এবং হরাগ থর়্েন্ত্রণ ও 

প্রথতযরাধ হক্ন্দ্রগুথলর (Centers for Disease Control and Prevention) এবং থর্উ ই়েক্ন হেি 

থিথর্ক্যাল অ্যািভাইজথর িাস্ক হফাস ন (New York State's Clinical Advisory Task Force) দ্বারা 

সুোথরি ক্রা  য়েযে, তা ইথতমযধযই রাযজযর প্রদার্ক্ারীযদর দ্বারা প্রদার্ ক্রা  যে।  

  

"এই হসই মু তূ নটি যার জর্য আমরা সবাই অ্যেক্ষা ক্রথেলাম, এই থবেজ্জর্ক্ ভাইরাস হিযক্ 

আমাযদর আরও হবথি থিশুযদর রক্ষা ক্রার জর্য।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "েুটির মরসুম 

যখর্ আসন্ন, আথম সমস্ত থেতামাতা এবং অ্থভভাবক্যদর অ্র্ুযরাধ ক্রথে তাযদর থিশু-

থবযিষজ্ঞযদর এবং োথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্যদর সাযি হযাগাযযাগ ক্রযত তাযদর 5 - 11 বের 

ব়েসী থিশুযদর হক্াথভি-19 এর থবরুযে টিক্া হদও়োর জর্য৷ অ্বযিযষ আমাযদর বাচ্চাযদর, 

হসই সাযি আমাযদর থপ্র়েজর্যদর, থর্রােদ এবং সুস্থ রাখযত সা াযয ক্রার জর্য আমাযদর ক্াযে 

এই টিক্াটি উেলব্ধ  য়েযে এবং এর সদ্বযব ার ক্রা আমাযদর জর্য গুরুত্বেূণ ন।"  

  

থর্উ ই়েক্ন হেি থিথর্ক্াল অ্যািভাইজথর িাস্ক হফাস ন এই সপ্তায  CDC-এর থববথৃত এবং 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ সুোথরিগুথলযক্ সমি নর্ ক্যরযে, থিশুযদর জর্য থর্রােদ এবং ক্ায নক্র টিক্া প্রদার্ 

ক্রার জর্য আমাযদর হদযির হফিাযরল স্বাস্থয সংস্থাগুথলর েুঙ্খার্ুেুঙ্খ এবং স্বে প্রক্রি়োর 

প্রিংসা ক্যর৷ ফাইজার-বায়োএর্যিক্ হক্াথভি-19 টিক্া-থক্যিার এবং প্রাপ্তব়েস্কযদর হদও়ো 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf


হিাযজর 1/3 স , 5 হিযক্ 11 বের ব়েসী থিশুযদর মযধয হক্াথভি-19 প্রথতযরাধ ক্রার হক্ষযে 

90.7% ক্ায নক্র বযল প্রমাথণত  য়েযে।  

  

বর্উ ইয়কন হেি স্বস্থ বিভাম্বগর (New York State Department) এবিম্বডবমওলজজর 

বডম্বরক্টর ড: এবমবল লুিারম্বলা  িম্বলম্বের্, "5-11 ব়েযসর দুটি থিশুর থেতামাতা থ সাযব, 

আথম স্বক্রস্ত হেয়েথে হয এই জীবর্ রক্ষাক্ারী টিক্া এখর্ তাযদর ক্াযে উেলব্ধ৷ থর্উ ই়েযক্নর 

বাবা-মা এবং অ্থভভাবক্রা থর্ক্রিত িাক্যত োযরর্ হয টিক্াটি থর্রােদ, ক্ায নক্র এবং আমাযদর 

জাথত ও রাযজযর হসরা স্বাস্থয ও থচথক্ৎসা থবযিষজ্ঞযদর দ্বারা সুোথরি ক্রা  য়েযে। থর্উ ই়েক্ন 

হেযির থিশুযরাগ থবযিষজ্ঞ এবং সরবরা ক্ারীরা হিাজ আসার সাযি সাযি তারা যা ক্রযত চার্ 

তা ক্রযত প্রস্তুত তা থর্ক্রিত ক্রার জর্য স্বাস্থয থবভাগ ক্য ার েথরশ্রম ক্রযে: আমাযদর 

বাচ্চাযদর সুরথক্ষত, স্বাস্থযবার্ এবং থর্রােদ রাখযত টিক্া থদর্।"  

  

রাযজযর থিশু থবযিষজ্ঞ, োথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথি স্বাস্থয থবভাগ, হফিাযরলগতভাযব 

হযাগযতাপ্রাপ্ত হ লি হসিার (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র 

এবং ফাযম নসীর থবিাল হর্িও়োক্ন এই র্তুর্ হযাগয হগাষ্ঠীটিযক্ টিক্া হদও়োর জর্য প্রস্তুত 

রয়েযে, এবং থবভাগ রাজয জযু়ে আরও িত িত থিশু থবযিষজ্ঞ এবং অ্র্যার্য থিশু স্বাস্থযযসবা 

প্রদার্ক্ারীযদর র্থিভুক্ত ক্রা অ্বযা ত হরযখযে - যা থর্ক্রিত ক্যর হয টিক্াটি থবর্ামূযলয, স যজ 

উেলব্ধ  ়ে এবং থর্উ ই়েযক্নর সমস্ত থিশুযদর ক্াযে স জলভয  ়ে তা থর্ক্রিত ক্যর৷ স্বাস্থযযসবা 

প্রদার্ক্ারীযদর স্বাস্থয থবভাগ দ্বারা জাথর ক্রা  য়েযে থিথর্ক্াল থর্যদনথিক্া।  

  

এই প্রযচষ্টাগুথলর অ্ংি থ সাযব, এই বযােক্ ক্ম নসূথচর মযধয রয়েযে এক্টি িক্রক্তিালী থিক্ষা 

প্রচারাথভযার্ যা #GetTheVaxFacts এর উের থভথি ক্যর গত সপ্তায  শুরু  য়েযে। থেতামাতা 

এবং অ্থভভাবক্যদর জর্য র্তুর্ ওয়েবসাইি র্তুর্ তিয, প্রা়েিই ক্রজজ্ঞাথসত প্রশ্ন এবং উির 

এবং থবযিষভাযব এই ব়েযসর থেতামাতা এবং অ্থভভাবক্যদর জর্য থিজাইর্ ক্রা সংস্থার্গুথল 

অ্ন্তভুনক্ত ক্যর৷  

  

থর্উ ই়েক্নবাসীরা যারা 5-11 বের ব়েসী থিশুযদর জর্য টিক্ার অ্যােয়েিযমি থর্ধ নারর্ ক্রযত 

চার্ তাযদর সন্তাযর্র থিশুযরাগ থবযিষজ্ঞ, োথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথি স্বাস্থয থবভাগ, 

হফিাযরলগতভাযব হযাগযতাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা ফাযম নথস, যারা 

ভযাক্থসর্ েথরচালর্া ক্রযে এই ব়েযসর জর্য, তাযদর সাযি হযাগাযযাগ ক্রযত উৎসাথ ত ক্রা 

 যে। বাবা-মা এবং অ্থভভাবক্রা vaccines.gov এ হযযত োযরর্, তাযদর ক্রজে হক্াি 438829 

র্ম্বযর হিক্সি ক্রযত োযরর্, অ্িবা ক্াোক্াথে অ্বস্থার্গুথল খুুঁযজ হেযত 1-800-232-0233 

র্ম্বযর ক্ল ক্রযত োযরর্। থর্ক্রিত ক্রুর্ হয প্রদার্ক্ারী ফাইজার-বায়োএর্যিক্ হক্াথভি-19 

টিক্া প্রদার্ ক্যর, হযয তু এই ব়েযসর হগাষ্ঠীর জর্য অ্র্য হক্াথভি-19 টিক্া অ্র্ুযমাথদত র়্ে। 

এই সময়ে, থর্উ ই়েক্ন হেযির গণ টিক্া হদও়োর সাইিগুথল বতনমাযর্ 12 বের বা তার হবথি 

ব়েযসর মার্ুষযদর জর্য বযব ার ক্রা  যে, এবং আমাযদর #VaxToSchool েে-আেগুথল 12- 

হিযক্ 17 বের ব়েসীযদর উের র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্যর আযে৷ অ্থতথরক্ত হপ্রাগ্রাথমং এবং 

ইযভিগুথল যা 5 - 11 বের ব়েসীযদর উের র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্যর, হসগুথলর ক্িা িীঘ্রই হ াষণা 

ক্রা  যব৷  

  

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6efab93-e97492a1-b6ed52a6-000babd905ee-a94b9a5cd33101c5&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcombatting-misinformation-about-covid-19-vaccines%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257C50cb8af48cff46cdf78d08d9a004da8d%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637716764981321014%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dcu0vdMIYni5jY8vZkEeoGqLAL0VXTqB%252FLmx1N2Mirk0%253D%26reserved%3D0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-children-and-adolescents


###  
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