অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কনিাসীরা িাম্বেম্বলা, ঘরাম্বেস্টার, আলিাবর্ এিং
ইয়ঙ্কারম্বসর রাজ্ে-FEMA টিকাকরণ সাইটগুবলম্বে অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করা শুরু করম্বেপাম্বরর্

সাইটগুবল খুলম্বি িুধিার, 3রা মােন - ঘোগে বর্উ ইয়কনিাসীরা বর্উ ইয়ম্বকনর 'আবম বক ঘোগে'
ওম্বয়িসাইম্বটর মাধেম্বম অথিা 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) র্েম্বর কল কম্বর
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করা শুরু করম্বে পাম্বরর্
এক সপ্তাম্বের জ্র্ে প্রাথবমকভাম্বি কম টিকাকরম্বণর োর সম্পন্ন এলাকাগুবলম্বে িসিাস করা বর্উ
ইয়কনিাসীম্বের জ্র্ে অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্ধন ারণ করা সংরক্ষণকরা আম্বে; োরপর প্রবেটি সাইট ঘে
কাউবন্টম্বক পবরম্বষিা প্রোর্ কম্বর, োম্বের িাবসন্দাম্বের জ্র্ে োম্বের পবরম্বষিা প্রোর্ করম্বি
সাইটগুম্বলা সুবিধািবিে সম্প্রোয়গুবলম্বক োম্বেরলক্ষে কম্বর, কুওম্বমা ও িাইম্বের্ প্রোসম্বর্র
র্োেেভাম্বি ও েক্ষোর সাম্বথ টিকা বিেরম্বণর প্রম্বেষ্টার অংে বেম্বসম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বামেম া, ঘরামেস্টার, আ বানর্ এবং ইয়ঙ্কারস
এ াকায় ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীরা রাজয-FEMA সম্প্রদায়-নভনিক টিকাকরমণর সাইটগুন মে COVID19 টিকা গ্রহমণর জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট শুরু করমে পামরর্ 3 বুধবার, মােন ঘেমক। োরটি টিকা
সাইট প্রনেনদর্ সকা 8টা ঘেমক রাে 8টা পেনন্ত কাজ করমব এবং প্রনেটি সাইমটর প্রনেনদর্
1000টি ঘ াজ ঘদওয়ার ক্ষমো আমে। এই সাইটগুম া নর্উ ইয়কন ঘস্টমটর টিকা সংক্রান্ত নিধা-িমের
নবরুমে ডাই এবং ঐনেহযবাহী স্বাস্থ্য পনরমষবা প্রনেষ্ঠার্গুম ার অ্ধীমর্ োকা সম্প্রদায়গুন মে টিকা
নর্ময় আসার প্রমেষ্টার অ্ংশ।
ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীরা এখর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মে পারমবর্ নর্উ ইয়মকন র 'আনম নক ঘোগয'
ওময়বসাইট অ্েবা রামজযর COVID-19 টিকাকরণ হট াইমর্ 1-833-NYS-4-VAX
(1-833-697-4829) ক কমর। 3রা মােন বুধবার ঘখা ার সময় সাইটগুন মে োওয়ার মাধযমমও
অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘর্ওয়া ঘেমে পামর। প্রেম সপ্তামহর নশন উন মের জর্য, এই োরটি সাইমট
অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রােনমকভামব ঘসই সব নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য নবমশষভামব সংরনক্ষে, োরা বেন মামর্
টিকাকরমণর জর্য ঘোগয এবং কম টিকাকরমণর হার সম্পন্ন এ াকায় বাস কমরর্। এক সপ্তাহ পমর,
প্রনেটি সাইমটর অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘসই সব বানসন্দামদর কামে উপ ব্ধ করা হমব োরা ঘসই সাইমটর
িারা পনরমষবা প্রাপ্ত হয়।

"প্রেম নদর্ ঘেমকই আমামদর সমবনাচ্চ অ্গ্রানধকার নে মহামারী িারা সব ঘেময় ঘবনশ আক্রান্ত
সম্প্রদায়গুন মে সরাসনর টিকাকরমণর সাইট স্থ্াপর্ কমর টিকার র্যােয বন্টর্ নর্নিে করা," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "বামেম া, ঘরামেস্টার, আ বানর্ এবং ইয়ঙ্কারমসর এই োরটি সাইট কম টিকাকরমণর
হার এবং উচ্চ COVID ইনেবােকোর হার সহ এ াকাগুন মে বাস করা নর্উ ইয়কন বাসীমদর
প্রােনমকভামব অ্গ্রানধকার নদমে, এবং আনম এই অ্ঞ্চম র সবাইমক োরা ঘোগয, োমদর উৎসানহে
করনে দ্রুে একটি অ্যপয়ন্টমমন্ট করার জর্য। এই টীকা নর্রাপদ এবং কােনকর, নকন্তু েনদ আমরা
এটা মার্ুমষর বাহুমে প্রমবশ করামে পানর েমবই ো কাজ করমে পামর। আমরা েে ঘবনশ শট
প্রদার্ কনর, েে দ্রুে আমরা আমামদর অ্র্গ্রসর সম্প্রদায়গুন র প্রনে করা অ্নবোর সংমশাধর্
করমে পানর এবং প্রেম COVID-মুক্ত রাজয হওয়ার মক্ষয ঘপ ৌঁোমে পানর।"
সাইমটর অ্বস্থ্ার্ এবং ঘোগয নজপ ঘকা গুন

নর্ম্নরূপ:

িাোম্বলাোঃ ঘেলাভার্ বিোর কবমউবর্টি ঘসন্টার (Delavan Grider Community Center)
877 ইস্ট ঘ াভার্ এনভনর্উ
বামেম া, NY
ঘোগয নজপ ঘকা গুন : 14209, 14201, 14208, 14213, 14211, 14215, 14214, 14204,
14222, 14212
রম্বেস্টারোঃ সাম্বিক ঘকাোক েকআই পাবকনং লট (Former Kodak Hawkeye Parking Lot)
1345 ঘসন্ট প নিট
ঘরামেস্টার, NY
ঘোগয নজপ ঘকা গুন : 14605, 14613, 14611, 14608, 14621, 14619, 14606, 14615,
14614, 14609, 14604, 14603
আলিাবর্, ঘেম্বর্কম্বটবে, ট্রয়: ওয়াবেংটর্ এবভবর্উ অস্ত্রাগার (Washington Avenue Armory)
195 ওয়ানশংটর্ এনভনর্উ
আ বানর্, NY
ঘোগয নজপ ঘকা গুন : 12202, 12206, 12210, 12209, 12207, 12222, 12180, 12307,
12308, 12305, 12304
ইয়ঙ্কারস এিং মাউন্ট ভার্ন র্: বর্উ ইয়কন র্োের্াল গােন আমন াবর
2 কুইনি ঘেস
ইয়ঙ্কারস, NY
ঘোগয নজপ ঘকা গুন : 10705, 10701, 10550, 10553, 10704, 10703, 10552
ঘে ারা এমামজন নি মযামর্জমমন্ট এমজনি (Federal Emergency Management Agency, FEMA),
মানকন র্ েুক্তরামের স্বাস্থ্য ও মার্ব ঘসবা নবভাগ (U.S. Department of Health and Human
Services), প্রনেরক্ষা নবভাগ (Department of Defense) ও অ্র্যার্য ঘে ামর এমজনির

সহায়োয়, এই সাইটগুম া ঘে ামর নিনর্কযা ও র্র্-নিনর্কযা স্টাে এবং ঠিকাদারমদর একনিে
করমব োরা র্যাশর্া গা ন (National Guard), নর্উ ইয়কন ঘস্টট, স্থ্ার্ীয় ঘর্ো ও কনমউনর্টি
নভনিক সংস্থ্ার সামে কাজ করমব এই সাইটগুন প্রনেষ্ঠা করমে এবং ঘসগুন পনরো র্া করমে।
প্রনেটি অ্বস্থ্ার্ এটি ঘে নর্নদন ষ্ট সম্প্রদায়টি পনরমবশর্ করমে োর োনহদা পূরমণর জর্য তেনর করা
হমব।
ব্রুকন র্ এবং কুইমির রাজয-FEMA সাইটগুন র মে ো এই সপ্তামহ খুম মে, এই োরটি সাইমটর
অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রােনমকভামব ঘসই নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য নবমশষভামব সংরনক্ষে হমব োরা বেন মামর্
ঘোগয এবং কম টিকা প্রদামর্র হার সম্পন্ন এ াকায় বাস কমরর্। এক সপ্তাহ পমর, প্রনেটি সাইমটর
অ্যাপময়ন্টমমন্ট সাইমটর ঘহাস্ট কাউনন্ট বা নর্নদন ষ্ট টামগনট অ্ঞ্চম র সক বানসন্দামদর জর্য উপ ব্ধ
করা হমব।
2020 সাম র ঘশমষর নদমক, ঘসমক্রটানর অ্ব ঘস্টট ঘরাসার্া ঘরাসাম া, র্যাশর্া আরবার্ ীমগর
(National Urban League) ঘপ্রনসম ন্ট ও প্রধার্ নর্বনাহী কমনকেন া মাকন মনরয়া ও ঘহ েোমস্টনর
(Healthfirst) ঘপ্রনসম ন্ট ও প্রধার্ নর্বনাহী কমনকেন া পযাট ওয়াং এর সভাপনেমে নর্উ ইয়মকন র
ভযাকনসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন (Vaccine Equity Task Force) ো ু করার ঘ াষণা কমরর্ গভর্নর।
প্রনেষ্ঠার পর ঘেমক টাস্ক ঘোসন টিকা ঘদওয়ার ঘক্ষমি বাধা ঘভমে এবং ঘস্টট জুমড টিকার র্যায়সেে
বন্টর্ নর্নিে কমর এবং ঝুৌঁ নকপূণন ও সুনবধাবনঞ্চে সম্প্রদায়গুন োমে নপনেময় র্া পমড ো নর্নিে
করার মক্ষয কাজ করা অ্বযাহে ঘরমখমে।
উপরন্তু, নর্উ ইয়কন োেন, কনমউনর্টি ঘসন্টার ও পাবন ক হাউনজং কমমেমে সরাসনর সম্প্রদায়গুন র
নভেমর 104টিরও ঘবনশ অ্স্থ্ায়ী কনমউনর্টি নভনিক 'পপ আপ' টিকাকরণ সাইট স্থ্াপর্ কমরমে রাজয
জুমড ো ঐনেহযগেভামব স্বাস্থ্য ঘসবা বযবস্থ্ার িারা অ্পেনাপ্ত পনরমষবা প্রাপ্ত হময়মে। 15 জার্ুয়ানর
ঘেমক প্রায় 45,000 নর্উ ইয়কন বাসী এই কনমউনর্টি নভনিক পপ-আপ সাইটগুন মে োমদর প্রেম
COVID-19 টিকা ঘ াজ ঘপময়মে। প্রেম ঘ াজ প্রদামর্র পর, সাইটগুন োরপর নিেীয় ঘ াজ প্রদার্
করার জর্য নের্ সপ্তাহ পমর পুর্রায় প্রনেনষ্ঠে হয়।
নর্উ ইয়কন এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুন প্রনেষ্ঠা করা অ্বযাহে রাখমব েেক্ষণ র্া এগুন মক 33টি
নর্উ ইয়কন নসটি হাউনজং এমজনি (New York City Housing Agency, NYCHA) নসনর্য়র
হাউনজং ঘ ভ পমমমন্টর সব কটিমে স্থ্াপর্ করা হয়, ঘেখামর্ 7,600 জমর্র ঘবনশ বয়স্করা
রময়মের্। এোডাও রাজয বযাপী অ্র্যার্য পাবন ক হাউনজং কমমেমে এবং োর সামে 300টিরও
ঘবনশ োেন ও সাংস্কৃ নেক ঘকমে, োরা এই সাইটগুন মক স্থ্ার্ নদমে ঘস্বোয় রানজহময়মে, পপ-আপ
অ্বস্থ্ার্গুন স্থ্াপর্ করা ে মে োকমব, গভর্নর কুওমমার ভযাকনসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন (Vaccine
Equity Task Force)-এর মাধযমম।
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