অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল এ পর্ন্ত
ন প্রায় 200 #VAXTOSCHOOL পপআপ টিকাকরণ হকন্দ্র
প্রবিষ্ঠার হ াষণা কম্বরম্বের্

9টি র্িু র্ #Vaxtoschool সাইি আজম্বক হ াষণা করা ম্বয়ম্বে
একটি বর্রাপদ িোাংকসবগবভাং েুটি কািাম্বর্ার জর্ে স্কুম্বল র্াওয়ার িয়সী বর্উ
ইয়কনিাসীম্বদর এিাং িাম্বদর পবরিারম্বক টিকা বর্ম্বি উৎসা হদর্
স্কুম্বল র্াওয়ার িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর টিকা গ্র ম্বণর ার িৃদ্ধি করার জর্ে 12-সপ্তা
সময়কাল ধম্বর প্রবি সপ্তাম্ব র্িু র্ সাইি হ াষণা করা ম্বি
প্রবি সপ্তাম্ব সাইিগুম্বলার সম্পূণ িাবলকা
ন
এখাম্বর্ আপম্বেি করা য়
#VaxToSchool িাম্বসর েবি পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্
স্কুলে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীলের টির্া গ্রহলের হার বৃদ্ধি র্রার উলেলযে গভিরক র্োনি
হহাচুে আজ িয়টি িতু ি #VaxToSchool পপ-আপ টির্াোি সাইলির হ াষো র্লরলেি। আজ
পযন্ত
ক হেিজুলে 198টি পপ আপ টির্াোি সাইি হ াো হলয়লে।
স্কুলে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীলের টির্া গ্রহলের হার বৃদ্ধি র্রার উলেলযে গভিরক র্োনি
হহাচুে আজ 9টি িতু ি #VaxToSchool পপ-আপ টির্াোি সাইলির হ াষো র্লরলেি।
িোাংর্সনগনভাং েুটি নিলয় আসায়, গভিরক হহার্ে এবাং নিপািক লেন্ট অফ হহেি (Department
of Health, DOH) সর্ে হযাগে নিউ ইয়র্কবাসীলর্, নবলযষ র্লর, তরুে নিউ ইয়র্কবাসীলের যত
দ্রুত সম্ভব সম্পূে টির্া
ক
হিওয়া সম্পন্ন র্রলত আহ্বাি জানিলয়লেি।
"আোলের হেি বোপী #VaxtoSchool নযক্ষািীলের এবাং তালের পনরবালরর জিে হর্ানভি-19
টির্া হিওয়া আরও সহজ র্লর তু লেলে," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "নপতাোতা এবাং অনভভাবর্,
েুটির নেি র্ািালিার এর্টি অসাধারে উপায় হে এিা জািা হয হর্ানভি-19 এর নবরুলি
আপিার পনরবালরর হসরা সুরক্ষা রলয়লে, তাই আপিার সন্তািলের টির্া নেি। এই টির্া
নবিােূেে, নিরাপে ও সব জায়গায় পাওয়া যালে। হেনর র্রলবি িা।"

21 হসলেম্বর, গভিরক হহাচুে হ াষো র্লরলেি হয রাজেবোপী 12 সপ্তালহর হেয়ালে হোি 120-টি
সাইলির বেবস্থা র্রা হলব। আজ পযন্ত,
ক 198-টি সাইি স্থাপি র্রা হলয়লে - যা এই েক্ষেলর্
অলির্িাই োনেলয় হগলে। নিপািক লেন্ট অফ হহেি (Department of Health) স্থািীয় র্াউনন্টর
স্বাস্থে নবভাগ, সম্প্রোয়-নভনির্ সাংস্থা এবাং স্বাস্থেলসবার হর্ন্দ্রগুনের সালি রালজের সেস্ত অঞ্চলে
এই সাইিগুনে স্থাপি র্রলত েদ্ধজনের্ সহায়তা প্রোি র্রার জিে অনবরাে র্াজ র্লর চলেলে
। সাইিগুলো হযসব র্নেউনিটিলর্ হসবা হেয়ার জিে প্রনতটিত হলে তালের জিে
অাংযীোরলের, হহাে সাইিগুলো, ও প্রচালরর প্রলচষ্টাসেূহ উপলযাগী র্রা হলয়লে। িতু ি
অবস্থািগুনে স্থািীয় এোর্ার সালি অাংযীোনরলে পাোক্রলে স্থানপত হলে।
এই হ াষো নযক্ষািীলের, নযক্ষর্লের এবাং পনরবারগুনের স্বাস্থে ও র্েোেলর্ সলবাচ্চ
ক অগ্রানধর্ার
হেওয়ার জিে নিউ ইয়র্ক হেলির অঙ্গীর্ারবিতার উপর নভনি র্লর গলে হতালে।
স্কুলে যাওয়ার বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীলের নপতা-োতা এবাং অনভভাবর্লের িার্লত পালর এেি
হর্াি প্রলের উির নেলত প্রনতটি সাইলি এর্টি সম্প্রোয়-নভনির্ নচনর্ৎসা হপযাোর উপেভে
িার্লব।টির্ার্রে উন্নত র্রলত এবাং রাজেবোপী সুনবধাজির্ অোর্লসস নিদ্ধিত র্রলত
#VaxtoSchool বাস - ভ্রােেোি টির্ার্রে ইউনিিগুনে - এই প্রলচষ্টাগুনে সেিিক র্রলত
িার্লব।
স্কুলে যাওয়া বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীলের জিে #VaxtoSchool পপ-আপ টির্া সাইিগুনের
প্রলতের্টির জিে র্েনেবস
ক
নিলচ হেওয়া হে। #VaxtoSchool সাইলির সম্পূে তানের্া
ক
পাওয়া
যালব এ ালি এবাং 12 সপ্তালহর সেয়র্ালে সাপ্তানহর্ভালব আপলিি র্রা হলব য ি িতু ি
সাইিগুনে হ াষো র্রা হলব হসগুনে অন্তভুক্ত
ক র্রার জিে।
ওম্বয়স্টার্ নবর্উ ইয়র
Royalton - Hartland High School
54 State Street
Middleport, NY 14105
হ াো: েঙ্গেবার, 23 িলভম্বর; েুপুর 2:30িা - সন্ধ্ো 6:30িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্, েিািা,ক এবাং জোিলসি/J&J
ইলভলন্টর অাংযীোর: িায়াগ্রা র্াউনন্ট
নিবন্ধ্ি র্রার জিে: ফাইজার-বালয়াএিলির্ 1ে হিাজ (5+)
নিবন্ধ্ি:https://on.ny.gov/3q5em5S
বুোর হিাজ (18+) নিবন্ধ্ি: https://on.ny.gov/3bWMPeI
প্রলোেিা: যীষগুনে
ক
এবাং অোোজি নগফি র্ািকগুনে
িয়স 5+
র্ি কাবি
ন
Moriah Central School
39 Viking Lane

Port Henry, NY 12974
হ াো:েঙ্গেবার, 23 িলভম্বর; সর্াে 10:00িা - েুপুর 2:00িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্
নিবন্ধ্ি র্রলত: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/ বা র্ে র্রুি
518-873-3500 িম্বলর
ইলভলন্টর অাংযীোর: এলসক্স র্াউনন্ট
প্রলোেিা: অোোজি (Amazon) নগফি র্ািক
িয়স 5+
লাং আইলোন্ড
Bethel AME Church
420 North Main Street
Freeport, NY 11529
হ াো: েঙ্গেবার, 23 িলভম্বর; েুপুর 12:00িা - নবর্াে 4:00িা
টির্ার ধরি:ফাইজার-বালয়াএিলির্, েিািা,ক এবাং জোিলসি/J&J
ইলভলন্টর অাংযীোর: National Association of Black Churches
িয়স 12+
বিঙ্গার হলকস
The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
126 Sander Street
Rochester, NY 14605
হ াো: যনিবার, 27 িলভম্বর, েুপুর 1:00-িা - নবর্াে 5:00-িা
টির্ার ধরি: Pfizer-BioNTech এবাং Janssen/J&J
ইলভলন্টর অাংযীোর ভাইিইয়ািক ফােসক অোন্ড আউিলিার হসন্টার ফর এদ্ধক্সলেন্স
প্রলোেিা: অোোজি (Amazon) নগফি র্ািক
িয়স 12+
হসিাল বর্উ ইয়কন
Christ Missionary Baptist Church
319 West Kennedy Street,
Syracuse, NY 13204
হ াো: যনিবার, 27 িলভম্বর, সর্াে 9:00িা - েুপর
ু 2:00িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্
ইলভলন্টর অাংযীোর: Christ Missionary Baptist Church
িয়স 12+
বিঙ্গার হলকস
St. Michael's Church
869 N Clinton Ave

Rochester, NY 14605
হ াো: রনববার, 28 িলভম্বর; েুপুর 1:00িা - নবলর্ে 4:00িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্, েিািা,ক এবাং জোিলসি/J&J
ইলভলন্টর অাংযীোর: Father Tracy Center
প্রলোেিা: িপস (Tops) নগফি র্ািক
িয়স 12+
বর্উ ইয়কন বসটি
Mt. Pleasant Church
2009 Adam Clayton Powell Jr., Blvd
New York, NY 10027
হ াো: রনববার, 28 িলভম্বর; সর্াে 10:00িা - নবলর্ে 4:00িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্, েিািা,ক এবাং জোিলসি/J&J
ইলভলন্টর অাংযীোর: Mt. Pleasant Church
িয়স 12+
র্ি কাবি
ন
Essex County Department of Health,
132 Water St,
Elizabethtown, NY 12932
হ াো:হসােবার, 29 িলভম্বর; সর্াে 10:00িা - েুপুর 2:00িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্, েিািা,ক এবাং জোিলসি/J&J
নিবন্ধ্ি র্রার জিে: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/
ইলভলন্টর অাংযীোর: এলসক্স র্াউনন্ট
প্রলোেিা: অোোজি (Amazon) নগফি র্ািক
িয়স 5+
মধে- ােসর্
Hamilton Elementary School
20 Oak Street
Mount Vernon, NY 10550
হ াো: হসােবার, 29 িলভম্বর; সর্াে 10:00িা - েুপুর 2:00িা
টির্ার ধরি: ফাইজার-বালয়াএিলির্
ইলভলন্টর অাংযীোর: Westchester County Health Department
প্রলোেিা: অোোজি নগফি র্ািকস
িয়স 12+
নযশুরা ফাইজার-বালয়াএিলির্ হর্ানভি-19 টির্া নিলত পালর, যা 5 হিলর্ 15 বের বয়সী
নযশুলের জরুনর বেবহালরর জিে এোলজকদ্ধন্স ইউজ অিরাইলজযি এর অধীলি উপেভে এবাং 16
বের বা তার হবনয বয়সীলের জিে সম্পূেরূলপ
ক
অিুলোনেত। অিোিে হর্ানভি-19 টির্া এ িও

এই বয়লসর হগািীর জিে অিুেনতপ্রাপ্ত বা অিুলোনেত িয়। আপনি যনে স্কুে-বয়সী নিউ
ইয়র্কবাসীর এর্জি বাবা-ো বা অনভভাবর্ হি, তাহলে আপনি vaccines.gov এ হযলত পালরি,
আপিার দ্ধজপ হর্াি 438829 িম্বলর পাঠালত পালরি, অিবা 1-800-232-0233 িম্বলর র্ে
র্রলত পালরি আপিার নির্িতে এর্টি টির্ার অবস্থাি লুুঁ জ হপলত। নিদ্ধিত র্রুি হয
প্রোির্ারী ফাইজার-বালয়াএিলির্ হর্ানভি-19 টির্া প্রোি র্লর।
হর্ানভি-19 এর টির্া ও স্কুলে যাওয়া বয়লসর নযশুলের সম্পলর্ক আলরা তিে জািলত, নিউ
ইয়র্কবাসীরা আোলের নিলবনেত ওলয়বসাইি ny.gov/vaxtoschool এ হযলত পালরি অিবা
ইিোগ্রালে @VaccinateNY অিুসরে র্রলত পালরি।
উলে র্রা িা িার্লে, রালজের #VaxtoSchool পপ-আপ সাইিগুনে বতকোলি 12 - 17 বের
বয়সী নযশুলের টির্া হেওয়ার উপর েৃটষ্ট নিবি র্রলে৷ নিউ ইয়র্কবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী
নযশুলের জিে টির্ার অোপলয়ন্টলেন্ট নিধারি
ক
র্রলত চাি তালের সন্তালির নযশুলরাগ
নবলযষজ্ঞ, পানরবানরর্ নচনর্ৎসর্, র্াউনন্ট স্বাস্থে নবভাগ, হফিালরেগতভালব হযাগেতাপ্রাপ্ত স্বাস্থে
হর্ন্দ্র (FQHC), গ্রােীে স্বাস্থে হর্ন্দ্র বা ফালেনস,
ক হযগুনে এই বয়সী গ্রুলপর জিে টির্ার্রে
পনরচােিা র্রলে, তালের সালি হযাগালযাগ র্রলত উৎসানহত র্রা হলে। নপতা-োতা ও
অনভভাবর্রা ny.gov/VaxforKids, vaccines.govএ হযলত পালরি, তালের দ্ধজপ হর্াি 438829
িম্বলর হিক্সি র্রলত পালরি বা র্াোর্ানে অবস্থািগুনে জ
ুুঁ লত 1-800-232-0233 িম্বলর র্ে
র্রলত পালরি। গে টির্ার্রলের সাইিগুনে যারা 5-11 বের বয়সীলের টির্া প্রোি র্লর তার
এর্টি তানের্া এ ালি উপেভে।
নপতা-োতা ও অনভভাবর্রা তালের নযশুলর্ সেস্ত প্রস্তানবত এবাং প্রলয়াজিীয় টির্া সম্পলর্ক
হােিাগাে হরল লেি তা নিদ্ধিত র্রলত উৎসানহত র্রা হয়। অিুগ্রহ র্লর স্বাস্থে েপ্তলরর
ওলয়বসাইি এ যাি সুপানরযর্ৃত শযযব এবাং শর্লযালরর টির্া সম্পলর্ক আরও তলিের জিে।
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