
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকনর বেশু ও বকম্বোর-বকম্বোরীম্বের মম্বযে টিকা গ্র ম্বের  ার িৃদ্ধির জর্ে 6 

সপ্তা িোপী 80টি #VAXFORKIDS ভোকবসর্ পপ-আপ চালুর জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 

হ াষো  

  

এই সপ্তাম্ব  হেিিোপী 10টি র্তুর্ ভোকবসর্ পপ-আপ চাল ুকরা  ম্বয়ম্বে  

  

5 িের ও তারম্বিবে িয়সী বেশুম্বের টিকা গ্র ে করা এিং হকাবভড-19 এর টিকার 

সুপাবরেকৃত হডাজগুম্বলা গ্র ে করা বর্দ্ধিত করার জর্ে হেম্বির লক্ষ্ে অজনম্বর্ 

স ায়তা করম্বত সাপ্তাব ক বভবিম্বত র্তুর্ সাইি হ াষো করা  ম্বি  

  

সাইিগুম্বলার সম্পূে ন তাবলকা প্রবত সপ্তাম্ব  এখাম্বর্ আপম্বডি করা  ম্বি  

  

িািা-মা ও অবভভািকরা ny.gov/vaxforkids ওম্বয়িসাইি হিম্বক আম্বরা তিে জার্ম্বত 

পারম্বির্; হেখাম্বর্ #VaxforKids ইম্বভন্ট আম্বয়াজর্কারী সংস্থাগুম্বলা সম্পম্বকন তিেসূত্র 

পাওয়া োম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন ব্যাপী 6-সপ্তা  সমরয়র মরযয 80টি 

#VaxforKids ভযাক্থসর্ পপ-আপ চাল ুক্রা  রব্, োর মরযয এই সপ্তার  10টি পপ-আপ সাইি 

চাল ুক্রা  রয়রে। র্তুর্ সাইিগুরলা 5 ব্ের ও তাররব্থি ব্য়সী থিশুরের টিক্া গ্র ণ ক্রা এব্ং 

হক্াথভড-19 এর টিক্ার সুপাথরিকৃ্ত হডাজগুরলা গ্র ণ ক্রা থর্শ্চিত ক্রার জর্য হেরির লক্ষ্য 

অজনরর্ স ায়তা ক্ররব্। হেরির সব্ অঞ্চরল এসব্ সাইি প্রথতষ্ঠার জর্য হেরির স্বাস্থ্য থব্ভাগ 

(Department of Health) স্থ্ার্ীয় ক্তৃনপক্ষ্, ক্থমউথর্টিথভথিক্ সংস্থ্াসমূ  ও স্বাস্থ্যরসব্া 

হক্ন্দ্রগুরলার সারি মাঠ-পে নারয় ক্াজ ক্ররে। হে ক্থমউথর্টিরত হসব্া প্রোর্ ক্রা  রে হসই 

ক্থমউথর্টির চাথ ো সব্রচরয় ভারলাভারব্ পূরণ ক্রার জর্য অংিীোর, আরয়াজক্ হক্ন্দ্র, ও 

প্রচার প্ররচষ্টাগুরলা লাগসই ক্রা  রব্।  

  

"আমারের থিশুরেররক্ টিক্া প্রোর্ ক্রািা তারেররক্ সুস্থ্ রাখা এব্ং  াসপাতারলর ব্াইরর রাখার 

সব্রচরয় ভারলা উপায়," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমারের #VaxforKids ক্যারেইর্টি 

সরাসথর থর্উ ইয়রক্নর পথরব্ারগুরলার ক্ারে থব্র্ামূরলয, থর্রাপে টিক্া হপ ৌঁরে হেওয়া, এব্ং ব্াব্া-

মা ও অথভভাব্রক্র ক্ারে তারের প্ররয়াজর্ীয় সক্ল আস্থ্াভাজর্ ও ডাক্তাররের-সমথি নত 

তিযসূত্র হপ ৌঁরে হেওয়া থর্শ্চিত ক্রার জর্য আমারের চলমার্ প্ররচষ্টার সরে হোগ  রে। থর্উ 

ইয়ক্ন হেরি ইরতামরযয 1.5 থমথলয়র্ থিশু টিক্া গ্র ণ ক্রররে, এব্ং হেরলরমরয়রা হোগয  ওয়ার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fnys-vaxforkids-pop-locations-0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3cCJQe%2FT6yI%2B5Vji%2B4whZKBPjH55wJ3EV3FTWrTJdnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZJO7lNJrlqMNSksog6X%2Bwsx565i%2FJ6j5G2OyaegJhyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Feducational-assets-1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EQZq3n5gtx3ePGE4bx85YRnjauD4klkHk8GLvGb2SAw%3D&reserved=0


পরর তারেররক্ েিািীঘ্র সম্ভব্ টিক্া ও ব্ুোর হডাজ প্রোরর্র ব্যব্স্থ্া ক্রার জর্য আথম ব্াব্া-মা 

ও অথভভাব্ক্রেররক্ উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

থর্উ ইয়রক্নর 5 - 11 ব্ের ব্য়সী থিশুরের মরযয টিক্া গ্র রণর  ার ব্শৃ্চি ক্রা এব্ং 12 - 17 ব্ের ব্য়সী 

থক্রিার-থক্রিারীরের ব্ুোর হডাজ প্রোর্ ক্রার মাযযরম থিশুরের, পথরব্াররর ও সু্কল ক্থমউথর্টিগুরলার 

সুস্থ্তারক্ িীরষ ন অগ্রাথযক্ার হেওয়ার জর্য গভর্ নররর অেীক্ারাব্িতারক্ এথগরয় হর্য়ার উরেরিয হেি 

এই #VaxforKids ক্যারেইর্ চাল ুক্রররে। এখর্ পে নন্ত, 1.5 থমথলয়রর্র হব্থি 5 - 17 ব্ের ব্য়সী 

থিশু হক্াথভড-19 টিক্া গ্র ণ ক্রররে। 18 জার্ুয়াথর, 2022 তাথরখ পে নন্ত, 5 - 11 ব্ের ব্য়সী 

থিশুরের মরযয 34.3% এব্ং 12 - 17 ব্ের ব্য়সী থক্রিার-থক্রিারীরের মরযয 74.3% ক্মপরক্ষ্ 

এক্টি হডাজ গ্র ণ ক্রররে এব্ং 5 - 11 ব্ের ব্য়সী থিশুরের মরযয 23.9% এব্ং 12 - 17 ব্ের 

ব্য়সী থক্রিার-থক্রিারীরের মরযয 66.1% তারের প্রািথমক্ টিক্ার থসথরজ সেন্ন ক্রররে।  

  

"আথম থর্উ ইয়রক্নর ব্াব্া-মা ও অথভভাব্ক্রের প্রথত েিািীঘ্র সম্ভব্ তারের সন্তার্রেররক্ 

হক্াথভড-19 এর টিক্া প্রোর্ ক্রার জর্য সথর্ব্ নন্ধ অর্ুররায জার্াশ্চে," িম্বলম্বের্ হেম্বির 

ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থে কবমের্ার ড. মোবর টি. িোম্বসি। "আমরা থিশুরের মরযয সংক্রমণ ও 

 াসপাতারল ভথতন  ওয়া ক্রমি ব্শৃ্চি হপরত হেখথে, এব্ং তারেররক্ সুরথক্ষ্ত রাখার জর্য টিক্া 

প্রোর্ই হসরা উপায়। ক্রয়ক্ েিক্ যরর জর্স্বাস্থ্য খারতর অর্যতম ব্ ৃৎ সাফলয - টিক্া - 

আমারের থিশুরেররক্ থব্পজ্জর্ক্ সংক্রমণ হিরক্ সুরথক্ষ্ত হররখরে, এব্ং হক্াথভড-19 এর 

টিক্া টঠক্ এক্ই ক্াজ ক্ররে। মাঠ পে নারয়র ক্থমউথর্টিথভথিক্ সংস্থ্াগুরলার সরে অংিীোর 

 রয় আমারের #VaxforKids সাইিগুরলা সরাসথর থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের ক্ারে টিক্া হপ ৌঁরে থেরব্ - 

পথরব্ারগুরলা হেখারর্ আরে হসখারর্ হপ ৌঁরে োরব্, এক্টি আস্থ্াভাজর্ উপারয়।"  

  

ব্াব্া-মা এব্ং অথভভাব্ক্রের হে হক্ারর্া প্ররের উির থেরত প্রথতটি সাইরি এক্জর্ ক্থমউথর্টি-

থভথিক্ থচথক্ৎসা হপিাজীব্ী পাওয়া োরব্। #VaxforKids পপ-আপ সাইিগুরলার প্রথতটির 

ক্ম নথেব্স থর্রচ হেওয়া  রলা। এই 6-সপ্তা  সময়ক্ারল প্ররতযক্ সপ্তার  র্তুর্ সাইি হ াষণা ক্রা 

 রব্। #VaxforKids সাইিগুরলার সেূণ ন তাথলক্া এখারর্ পাওয়া োরব্।  

  

র্ি ন কাবি  

Peru High School  

17 School Street  

Peru, NY 12972  

হখালা: ব্ুযব্ার, 19 জার্ুয়াথর; 3:00 pm - 6:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ও মডার্ না  

থর্ব্ন্ধর্ ক্রার জর্য: 5-11 ব্ের ব্য়সীরের জর্য এখারর্; 12 ব্ের ও তাররব্থি ব্য়সীরের জর্য 

এখারর্; ব্ুোর হডারজর জর্য এখারর্  

ইরভরের অংিীোর: থির্ির্ ক্াউথে 

িয়স 5+  

  

 াডসর্ ভোল  

Sullivan County Public Health Services  

50 Community Lane  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-vaxforkids-campaign-increase-vaccination-rates-among-children-five&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w70k%2FfoP54u3mMtESUnC7xN78XtPghzm9SFt%2Bq0%2BxRk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2Fdocs%2Fpediatric_covid-19_hospitalization_report_2021-01-14.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VeAIlP%2B7G4duz8d6SwVk2gzAO5CdN2xvaEsQOFge9ro%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2Fdocs%2Fpediatric_covid-19_hospitalization_report_2021-01-14.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VeAIlP%2B7G4duz8d6SwVk2gzAO5CdN2xvaEsQOFge9ro%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fnys-vaxforkids-pop-locations-0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3cCJQe%2FT6yI%2B5Vji%2B4whZKBPjH55wJ3EV3FTWrTJdnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD53D0BE2E2AE0198E0530A6C7C15530C&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BZQWULQ2IxAe7Qjb%2BhjHzcS0O0hkweN1whJacAZU%2FeI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD53D0BE2E2AC0198E0530A6C7C15530C&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IWEUcA3XIwOCw3MC218wsbcTCVMD07rABV71k5IsNys%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD540A2D5734E01E6E0530A6C7C153970&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gn9dh3vyiLvsl3wzKd708Bwmz3wc2wxd6J4lLb1jx78%3D&reserved=0


Liberty, NY 12754  

হখালা: ব্ুযব্ার, 19 জার্ুয়াথর; 2:00 pm - 5:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্  

থর্ব্ন্ধর্ ক্রুর্ এখারর্ অিব্া 845-292-5910 র্ম্বরর হফার্ ক্রুর্  

ইরভরের অংিীোর: সাথলভার্ ক্াউথে  

িয়স 12+  

  

সাউোর্ ন টিয়ার  

Homer Brink Elementary School  

3618 Briar Lane #2404  

Endicott, NY 13760  

হখালা: ব্ুযব্ার, 19 জার্ুয়াথর; 4:00 pm - 6:00 pm  

(হ ামার থিঙ্ক এথলরমোথর সু্করলর সেসযরের জর্য।)  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্  

ইরভরের অংিীোর: ব্রুম ক্াউথে  

5-11 িের িয়সীম্বের জর্ে প্রিম হডাজ; 12+ িের িয়সীম্বের জর্ে িুোর হডাজ  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়র  

Niagara Community College Learning Commons  

3111 Saunders Settlement Rd.  

Sanborn, NY 14132  

হখালা: ব্ুযব্ার, 19 জার্ুয়াথর; 9:00 am - 3:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্, জযার্রসর্/J&J, ও মডার্ না  

থর্ব্ন্ধর্ ক্রার জর্য: 5-11 ব্ের ব্য়সীরের প্রিম হডারজর জর্য এখারর্, থিতীয় হডারজর জর্য 

এখারর্; 12+ ব্ের ব্য়সীরের ব্ুোর হডারজর জর্য এখারর্; জযার্রসর্/J&J 18+ ব্ের ব্য়সীরের 

জর্য এখারর্  

ইরভরের অংিীোর: র্ায়াগ্রা ক্াউথে স্বাস্থ্য থব্ভাগ  

িয়স 5+  

  

হমা ক ভোবল  

Family Counseling Center, Inc.  

11 Broadway Street  

Gloversville, NY 12078  

হখালা: ব্ুযব্ার, 19 জার্ুয়াথর; 11:00am - 7:00pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ও মডার্ না  

ইরভরের অংিীোর: Family Counseling Center  

িয়স 5+  

  

হসিাল বর্উ ইয়কন  

Marathon Civic Center  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD3983396EC600290E0530A6C7C1593BD&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PTB8SKjlSWRwr4NSaatYn4pSj9Ol80cv9B5xZo5UbdI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3pyD8uF&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YIrVtGkut64FqELdOgrTIyNjSb5YkFtqXIS082yFucY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3pv1hly&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FHgbghrkmgmlgpXGKNX%2Bp113SposgPbTtjRj76lOaA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F342saFm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9v638oNBRdf6ts4XT3oFRSO2vT9mA1l%2BkJrtQaLmWOA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3433PiH&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUMYo1Gu6T3dtLkR9bMzIh4n0s%2FflQQCo60qHwlq9us%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3433PiH&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUMYo1Gu6T3dtLkR9bMzIh4n0s%2FflQQCo60qHwlq9us%3D&reserved=0


16 Brink Street  

Marathon, NY 13803  

হখালা: ব্ুযব্ার, 19 জার্ুয়াথর; 10:00 am - 7:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ও জযার্রসর্/J&J  

ইরভরের অংিীোর: ক্িনলযান্ড ক্াউথে এব্ং মযারাির্ থভরলজ  

িয়স 5+  

  

হসিাল বর্উ ইয়কন  

Marathon Civic Center  

16 Brink Street  

Marathon, NY 13803  

হখালা: ব্ ৃস্পথতব্ার, 20 জার্ুয়াথর; 10:00 am - 7:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ও জযার্রসর্/J&J  

ইরভরের অংিীোর: ক্িনলযান্ড ক্াউথে এব্ং মযারাির্ থভরলজ  

িয়স 5+  

  

হমা ক ভোবল  

Fulton County Department of Health  

127 East State Street  

Gloversville, NY 12078  

হখালা: ব্ ৃস্পথতব্ার, 20 জার্ুয়াথর; 10:00 am - 6:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ও মডার্ না  

থর্ব্ন্ধর্ ক্রার জর্য: https://booknow.appointment-plus.com/6z7p0e2q/?e_id=3431  

ইরভরের অংিীোর: ফুল্টর্ ক্াউথে  

িয়স 5+  

  

র্ি ন কাবি  

Clinton Community College  

158 Clinton Point Drive  

প্ল্যািসব্াগ ন, NY 12901  

হখালা: ব্ ৃস্পথতব্ার, 20 জার্ুয়াথর; 10:00 am - 6:00 pm  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ও মডার্ না  

থর্ব্ন্ধর্ ক্রার জর্য: http://www.clintonhealth.org/covid19vaccine/  

ইরভরের অংিীোর: থির্ির্ ক্াউথে  

িয়স 5+  

  

সাউোর্ ন টিয়ার  

St. James Elementary School  

143 Main St  

Johnson City, NY 13790  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbooknow.appointment-plus.com%2F6z7p0e2q%2F%3Fe_id%3D3431&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vk3KlzxclC%2FnFCRJ4KuMbZMxKiNXb9iOnT9wSRATYPE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.clintonhealth.org%2Fcovid19vaccine%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Le4H5wXTx5gF6R7r60clIbaRyMi%2Bm3Wzk3r6thsq3NE%3D&reserved=0


হখালা: ব্ ৃস্পথতব্ার, 20 জার্ুয়াথর; 4:00 pm - 6:00 pm  

(*শুয ুহসে হজমস এথলরমোথর সু্করলর সেসযরের জর্য)  

টিক্ার যরর্: ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্  

ইরভরের অংিীোর: ব্রুম ক্াউথে  

5-11 িের িয়সীম্বের জর্ে প্রিম হডাজ; 12+ িের িয়সীম্বের জর্ে িুোর হডাজ  

  

পাাঁচ ব্া তার হব্থি ব্য়সী থিশুরা ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ হক্াথভড-19 টিক্ার পাওয়ার হোগয। 7 

জার্ুয়াথর, 2022 পে নন্ত, 12 ব্া তার হব্থি ব্য়সী থক্রিাররা তারের প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ হিষ 

ক্রার ক্মপরক্ষ্ পাাঁচ মাস পর ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ টিক্ার ব্ুোর হডাজ পাওয়ার হোগয। 

পািাপাথি, থব্রিষ ইথমউরর্াক্ররামাইশ্চজং অব্স্থ্াস  5 - 11 ব্ের ব্য়সী থিশুরা এখর্ তারের 

প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ হিষ ক্রার ক্মপরক্ষ্ 28 থের্ পর ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ টিক্ার 

অথতথরক্ত হডাজ পাওয়ার হোগয। হপথডয়াটিক্ হপ্রাভাইডার, ব্াব্া-মা, ও 

অথভভাব্ক্রেররক্ ny.gov/VaxForKids, ny.gov/Boosters, ny.gov/GetTheVaxFacts, 

ওরয়ব্সাইি থভশ্চজি ক্ররত অিব্া স্বাস্থ্য ক্থমির্াররর র্তুর্ PSA এখার্ হিরক্ হেরখ হর্য়ার জর্য 

উৎসাথ ত ক্রা  রে।  

  

হক্াথভড-19 টিক্া থব্র্ামূরলয হেরি ব্যাপক্ভারব্ পাওয়া োরে, এর মরযয থিশুরের টিক্া 

প্রোরর্র জর্য 2,000 স্থ্ার্। হেরির সব্ গণ টিক্াোর্ হক্ন্দ্র পাাঁচ ব্ের ও তাররব্থি ব্য়সী 

থিশুরের জর্য টিক্া, 12 ব্ের ও তাররব্থি ব্য়সী থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের জর্য ব্ুোর হডাজ, এব্ং 

হরাগ প্রথতররায ব্যব্স্থ্া েবু্ নল িাক্া পাাঁচ ব্ের ও তাররব্থি ব্য়সী থিশুরের জর্য ব্াড়থত হডাজ 

প্রোর্ ক্ররে। হেরির পপ-আপ সাইি ও গণ টিক্াোর্ হক্ন্দ্রগুরলার পািাপাথি থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীরা vaccines.gov ওরয়ব্সাইরি হেরত পাররর্, তারের শ্চজপ হক্াড থলরখ 438829 র্ম্বরর 

হিক্সি ক্ররত পাররর্ অিব্া 1-800-232-0233 র্ম্বরর হফার্ ক্ররত পাররর্। এোড়াও ব্াব্া-মা ও 

অথভভাব্ক্রা তারের সন্তারর্র থিশুররাগ থব্রিষজ্ঞ, পাথরব্াথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বাস্থ্য 

থব্ভাগ, হফডাররলভারব্ হোগযতা অজনর্ক্ারী স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র ব্া 

ফারম নথস, হেগুরলা এই ব্য়সী গ্রুরপর জর্য টিক্াোর্ পথরচালর্া ক্ররে, তারের সারি হোগারোগ 

ক্ররত পাররর্। থর্শ্চিত ক্রুর্ হে প্রোর্ক্ারী ফাইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ হক্াথভড-19 টিক্া প্রোর্ 

ক্ররে।  

  

থপতা-মাতা ও অথভভাব্ক্রা তারের থিশুরক্ সমস্ত প্রস্তাথব্ত এব্ং প্ররয়াজর্ীয় টিক্া সেরক্ন 

 ালর্াগাে হররখরের্ তা থর্শ্চিত ক্ররত উৎসাথ ত ক্রা  রে, োর মরযয ফ্লু এর টিক্া 

অন্তভুনক্ত। অর্ুগ্র  ক্রর স্বাস্থ্য েপ্তররর ওরয়ব্সাইি এ োর্ সুপাথরিকৃ্ত শিিব্ এব্ং শক্রিাররর 

টিক্া সেরক্ন আরও তরিযর জর্য।  

  

###  
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