অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

SUNY ও CUNY কোম্পাস বর্রাপম্বে পুর্রায় হ ালার জর্ে িসন্ত হসবিস্টাম্বরর বর্ম্বেনের্া
জাবর করা ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর হ াষণা

বর্য়বিতভাম্বি কোম্পাম্বস যাতায়াত করার পবরকল্পর্া রম্বয়ম্বে এির্ সি বেক্ষািীর জর্ে
হকাবভড-19 এর টিকার িুস্টার গ্র ণ এিং িাধ্েতািূলক পূি-পরীক্ষার
ন
বর্ম্বেনে প্রোর্ করা
ম্বয়ম্বে
সি কোম্পাম্বসর জর্ে চলিার্ পরীক্ষার পবরকল্পর্া আিেেক করা ম্বয়ম্বে
সি অর্ুষে সেসেম্বক টিকা গ্র ণ করম্বত ম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ SUNY ও CUNY ক্যাম্পাসের জর্য বেন্ত হেথিস্টাসর পুর্রায় হ ালার
থর্সদনশর্া জাথরর হ াষণা থদসয়সের্ যার িসযয থশক্ষািীসদর টিক্া গ্র সণর থর্সদনশ অবযা ত রা া
এবং বেন্ত হেথিস্টাসর থর্য়থিতভাসব ক্যাম্পাসে যাতায়াতক্ারী েব থশক্ষািীর জর্য হক্াথভড-19
বুস্টার গ্র ণ আবশযক্ ক্রা সয়সে। থশক্ষািীসদর জর্য বাড়থত আবশযক্তাগুসলার িসযয তাসদর
হেথিস্টাসরর জর্য থিসর আোর আসগ বাযযতািূলক্ভাসব পরীক্ষা ক্রাসর্াও অন্তভভক্ত
ন রসয়সে, যা
থর্য়থিতভাসব ক্যাম্পাসে যাতায়াত ক্রার পথরক্ল্পর্া রসয়সে এির্ েব থশক্ষািীর জর্য প্রসযাজয
সব। প্রথতটি ক্যাম্পাে হেথিস্টারবযাপী পজজটিভ হক্সের জর্য তদারথক্ ক্রসত এক্টি চলিার্
পরীক্ষার পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ও অবথ ত ক্রসব। ক্থিউথর্টিগুসলাসক্ হক্াথভড হক্ে বৃজির প্রথত
োড়াদাসর্ ো াযয ক্রা অবযা ত রা ার এই েিসয় ক্যাম্পােগুসলা টিক্াগ্র সণর অবস্থা থর্থবসশসষ
ন
ভবসর্র হভতসর িাস্ক পরা এবং টিক্া গ্র ণ ক্সরর্থর্ এির্ হযসক্াসর্া বযজক্তর জর্য োিাজজক্
দূরত্ব বজায় রা ার থর্য়ি থর্উ ইয়ক্ন হস্টি চালু রা সব।
"থর্উ ইয়সক্নর থশক্ষািীরা যাসত বেন্ত হেথিস্টারবযাপী স্কুসল িাক্সত পাসর এবং েরােথর উপথস্থত
সয় থশক্ষা গ্র ণ ক্রসত পাসর তা আিাসদর থর্জিত ক্রসত সব," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল।
"থশক্ষািীরা থর্রাপসদ েরােথর উপথস্থত সয় উচ্চ িার্েম্মত ক্সলসজর অথভজ্ঞতা লাসভর
অথযক্ার রাস , এবং এেব র্তভ র্ পদসক্ষসপর িযয থদসয় থশক্ষািীরা ক্যাম্পাসে ও তাসদর
হেথণক্সক্ষ িাক্সত েক্ষি সব। SUNY ও CUNY ইসতািসযয োযারণ জর্সগাষ্ঠীর তভ লর্ায়
হক্াথভড-19 েংক্রিসণর ার অসর্ক্ ক্ি রা ার িযয থদসয় ি ািারীর থবরুসি লড়াইসয়
অোযারণ ভূ থিক্া হরস সে, এবং েবাইসক্ থর্রাপদ রা সত পরবতী পদসক্ষপ গ্র সণর এ র্ই
েিয়।"

থর্য়থিতভাসব ক্যাম্পাসে িাক্া থশক্ষািীসদর িসযয যারা হক্াথভড-19 এর টিক্ার বুস্টার পাওয়ার
হযাগযতা রাস তাসদর জর্য এ র্ 2022 োসলর বেন্ত হেথিস্টাসরর জর্য এক্টি বুস্টার হডাজ
গ্র ণ আবশযক্ ক্রা সয়সে। থশক্ষািীসদর বুস্টার টিক্া গ্র সণর প্রিাণ জিা হদয়ার জর্য
ক্যাম্পােগুসলাসক্ অবশযই এক্টি পথরক্ল্পর্া ও েিয়েীিার আবশযক্তা প্রণয়র্ ক্রসত সব।
এোড়াও SUNY ও CUNY ক্যাম্পােসক্ হেথিস্টারবযাপী এক্টি চলিার্ পরীক্ষা ক্িেূন থচ বাস্তবায়র্
ক্রসত সব, অিবা ইসতাপূসব বাস্তবায়র্
ন
ক্সর িাক্সল তা অবযা ত রা সত সব। ক্যাম্পােগুসলা
এক্টি দদবচয়র্থভথিক্ র্িুর্া েংগ্রস র ক্িপিথত
ন
প্রণয়র্ ক্রসব, হযটি েম্পসক্ন থশক্ষািীসদর
অবথ ত ক্রা সব। এোড়াও ক্যাম্পােগুসলা বুস্টার গ্র ণক্ারীসদর জর্য এক্টি অবযা থত
প্রজক্রয়াও বাস্তবায়র্ ক্রসব। েব অর্ুষদ েদসেযর জর্য হক্াথভড-19 এর টিক্া গ্র ণ ক্রা
আবশযক্।
SUNY হক্াথভড-19 হক্ে ট্র্যাক্াসর থরসয়ল-িাইি িলািল জার্াসত িাক্সব হযটি এ াসর্ পাওয়া
যাসব। 2020 োসলর হ িন্তক্ালীর্ হেথিস্টার শুরুর পর য র্ থশক্ষািীরা েরােথর উপথস্থত সয়
ক্লাসে অংশগ্র সণর জর্য থিরসত শুরু ক্সরথেল, ত র্ হিসক্ SUNY ক্যাম্পাসে আর্ুিাথর্ক্ থতর্
থিথলয়র্ পরীক্ষা েম্পন্ন ক্সরসে হয াসর্ পজজটিভ িলািসলর গড় ার থেল 0.45 শতাংশ, যা
হস্টিবযাপী ও আসশপাসশর ক্থিউথর্টির াসরর তভ লর্ায় অসর্ক্ ক্ি।
CUNY এটির হক্াথভড-19 েুরক্ষা ট্র্যাক্াসর োপ্তাথ ক্ িলািল জার্াসত িাক্সব হযটি এ াসর্
পাওয়া যাসব। 25 আগস্ট হিসক্ CUNY টিক্া গ্র ণ র্া ক্রা বযজক্তসদর িসযয প্রায় 95,000 পরীক্ষা
েম্পন্ন ক্সরসে হয াসর্ পজজটিভ িলািসলর গড় োিটিক্ ার থেল 0.50 শতাংশ।
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