
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 5 হিম্বক 11 িছর িয়সীম্বের জর্ে 10-টি রাম্বজের গণ টিকা হেওয়ার 

সাইি এখর্ হখালা িম্বল হ াষণা কম্বরম্বছর্  

  

বেশু বিম্বেষজ্ঞ, পাবরিাবরক বচবকৎসক, কাউবি স্বাস্থ্ে বিভাগ, ফাম্বম নবস, গ্রামীণ এিং 

হফডাম্বরবল হ াগে স্বাস্থ্ে হকন্দ্র এিং সু্কল বভবিক বিবর্কগুবলর প্রবিটিি হর্িওয়াম্বকনর 

পবরপূরক  ম্বি রাষ্ট্রীয় সাইিগুবল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের 10-টে গণ টেক্া হেওয়ার 

সাইেগুথল এখর্ র্তুর্ভারে হোগয 5 হিরক্ 11 েের েয়সী থিশুরের COVID-19 টেক্া প্রোর্ 

ক্ররে৷ এই েয়রসর থিশুরের জর্য CDC ফাইজার-োরয়াএর্রেক্ হক্াথভড-19 টেক্ার প্রোর্ 

ক্রার সুপাথরি ক্রার পরর থর্উ ইয়ক্ন হেরের থিথর্ক্যাল অ্যাডভাইজথর োস্ক হফাস ন CDC-র 

সুপাথরি অ্র্ুর াের্ ক্রররে এেং রাজয প্রোর্ক্ারীরের থর্রেনথিক্া জাথর ক্রররে। হসই স য় 

হিরক্, এই েয়রসর 50,000 টেরও হেথি থর্উ ইয়রক্নর থিশু টেক্ার প্রি  হডাজ হপরয়রে।  

  

"োো- ারয়রা তারের হোে োচ্চারের হক্াথভড-19 হিরক্ রক্ষা ক্রার ক্ষ তার জর্য অ্রপক্ষা 

ক্রথেরলর্, এেং আ রা এটে সম্ভে ক্রার জর্য আ ারের েিাসাধ্য হচষ্টা ক্রথে," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "েখর্ হিরক্ এই 5 হিরক্ 11 েের েয়সী হগাষ্ঠীটে হোগয  রয় উরেরে, আ রা োো-

 ারয়রের তারের থিশুররাগ থেরিষজ্ঞ এেং স্থার্ীয় স্বাস্থয প্রোর্ক্ারীরের ক্ারে টেক্া হর্ওয়ার 

অ্যাপরয়ন্টর ন্ট থস্থর ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রথে এেং এখর্ আথ  আ ারের রারজযর গণ 

টেক্াোর্ সাইেগুথলরক্ তারের েরজা হখালার জর্য থর্রেনি থেচ্ছি সে নক্থর্ষ্ঠ এেং সম্প্রথত হোগয 

থর্উ ইয়ক্নোসীরের জর্য।"  

  

টেক্াগুথল েতন ারর্ থিশু থেরিষজ্ঞ, পাথরোথরক্ থচথক্ৎসক্, স্থার্ীয় স্বাস্থয থেভাগ, গ্রা ীণ এেং 

হফডাররলভারে হোগয স্বাস্থয হক্ন্দ্র এেং ফার নথসগুথলর হর্েওয়াক্ন দ্বারা প্রোর্ ক্রা  রি। এই 

প্ররচষ্টারক্ ত্বরাথিত এেং প্রসাথরত ক্রার জর্য, গভর্ নর রারজযর গণ টেক্াোর্ সাইেগুথলরক্ 

হপথডয়াটিক্ হডাজ হজাগাড় ক্ররত এেং 5 হিরক্ 11 েের েয়সী থিশুরের টেক্া হেওয়ার জর্য 

প্রস্তুত ক্ররত েরলরের্, 13টে সাইরের সেগুথল সা রর্র থের্গুথলরত এটে ক্রার প্রস্তুথত থর্রি৷  

  

থর্ম্নথলথখত স্থার্গুথল 5 হিরক্ 11 েের েয়সীরের টেক্া প্রোর্ ক্ররে:  

   েয হগ্রে থর্উ ইয়ক্ন হেে হফয়ার - আেন অ্যান্ড হ া  হসন্টার, সাইরাথক্উজ  

   SUNY ওল্ড ওরয়েরেথর - িাক্ন অ্যািরলটেক্ হসন্টার (Clark Athletic Center), হের্ হ ড  

   ক্রসরগেস  ল, প্রাক্তর্ লডন এেং হেলর হোর - উপররর স্তর, আলরেথর্  



   অ্যাকু্ইডাক্ট হরসিযাক্, সাউি ওরজার্ পাক্ন  

   ররচষ্টার এডুরক্ির্াল অ্পরচুথর্টে হসন্টার (Rochester Educational Opportunity 

Center), ররচষ্টার  

   হ ডগার এভারস ক্রলজ (Medgar Evers College) - ব্রুক্থলর্  

  হে ইরডর্ থসথর্য়র হসন্টার, ব্রঙ্কস  

   থর্উ ইয়ক্ন র্যািার্াল গাডন আ নথর (New York National Guard Armory), ইয়ংক্াস ন  

   SUNY হোথর্ ব্রুক্, হোথর্ ব্রুক্  

   োরফরলা থেশ্বথেেযালয় সাউি ক্যাম্পাস, োরফরলা  

  

োো-  এেং অ্থভভােক্ হেে টেক্াক্রণ সাইেগুথলরত অ্যাপরয়ন্টর ন্ট ক্ররত পাররর্ এখারর্। 

উপরন্তু, োো- া এেং অ্থভভােক্রের উৎসা  হেওয়া  রি তারের থিশুর থপথডয়াটিথিয়ার্, 

পাথরোথরক্ থচথক্ৎসক্, স্বাস্থয হক্ন্দ্র, ফার নথস ো অ্র্যার্য প্রোর্ক্ারীরের সারি হোগারোগ ক্রার 

জর্য থক্ভারে অ্যাপরয়ন্টর ন্ট থর্ধ্ নারর্ ক্রা োয় এেং টেক্া সংক্রান্ত তরিযর জর্য।  

  

এোড়াও, োো- া এেং অ্থভভােক্রের রারজযর র্তুর্ ওরয়েসাইে ny.gov/vaxforkids এ হেরত 

উৎসা  হেওয়া  য় থিশুরের জর্য হক্াথভড-19 টেক্া সম্পথক্নত তিয, প্রায়িই চ্ছজজ্ঞাথসত প্রশ্ন, 

এেং র্তুর্ সংস্থারর্র জর্য। রাজয সম্প্রথত হপথডয়াটিক্ প্রোর্ক্ারীরের এেং অ্কু্স্থরল িাক্া 

থিশুরের টেক্া প্রোর্ক্ারী এলাক্াগুথলরক্ স ায়তা ক্রার জর্য ততথর-ক্রা-সা গ্রী হোগ ক্রররে 

র্তুর্ হপাোর এেং থেক্ার স , ো এখারর্ উপলব্ধ।  

  

থর্চ্ছিত ক্রুর্ হে হক্ার্ সাইে ো প্রোর্ক্ারী ফাইজার-োরয়াএর্রেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্রর, 

হের তু এই েয়রসর হগাষ্ঠীর জর্য অ্র্য হক্াথভড-19 টেক্া অ্র্ুর াথেত র্য়।  

  

###  
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