
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নম্বরর সেম্বেটাবর সমবলো সেম্বরাো COVID-19 মোটাবর্নটি টাস্ক স াম্বেনর প্রাথবমক 
েুপাবরম্বের প্রবিম্বিদর্ গভন র্র কুওম্বমার কাম্বে প্রকাে কম্বরম্বের্  

  
গভন র্র টাস্ক স াম্বেনর েুপাবরেগুবল েম্পরূ্ন গ্রহর্ কম্বরর্  

  
প্রস্তািগুবলর মম্বযে রম্বেম্বে প্রেি োইম্বট বিবিত্র্ে বর্ম্বে আো এিং সপম্বেন্ট িম্বেেম্বক েমথনর্ 

করা;সের্ েমম্বের পবরম্বপবিম্বি একজর্ েুস্থ েহােক িেবি একজর্ মাম্বক প্রেম্বির পরিিী েমম্বে 
েঙ্গ বদম্বি পাম্বরর্; বর্উ ইেম্বকন র েকল গভন িিীম্বদর সটবটং এর আম্বদে প্রদার্ করা; প্রেি 

অপের্েমূম্বহ োমে বর্বিি করা; একটি বেিামূলক প্রিারাবভোর্ বিবর করা এিং গভন ািস্থা ও 
র্িজািম্বকর উপর COVID-19 এর প্রভাম্বির পেনাম্বলাির্া, মািৃ মৃিুেম্বি ির্ন বিষমে কমাম্বর্ার 

উপর বিম্বেষ সজার সদওো  
  

টাস্ক স াম্বেনর েুপাবরম্বের বভবিম্বি গভর্নর অবিবরি িাবথনং োজন  োইটগুবলর িাৎিবর্ক প্রবিষ্ঠার 
জর্ে বর্িনাহী আম্বদে জাবর কম্বরর্  

  
টাস্ক স াম্বেনর পরূ্নাঙ্গ বরম্বপাটন  এখাম্বর্ পাওো োম্বে  

  
  
গভর্নরেে সেরেটারে সেরিো রিরোো আজ গভর্নে কুওরোে কারে COVID-19 োতৃত্বকািীর্ টাস্ক 
স ারেনে প্রাথরেক েপুারেরেে রূপরেখাে একটি প্ররতরেদর্ প্রকাে করেরের্। গভর্নে কুওরো এই 
েুপারেেগুরি পুরোপুরে সেরর্ রর্রেরের্। েুপারেেগুরিে েরযে প্রেে োইট অপের্েেূরেে বেরিত্র্ে আর্া 
এেং সোগীে পেন্দরক েেথনর্ কোে েেেস্থা অন্তভুন ক্ত; েেরেে পরেরপরিরত একজর্ েুস্থ েোেক 
েেরক্ত প্রেূরত োরক সপাস্ট সিরিভারেরত েঙ্গ রদরত পারের্; রর্উ ইেরকন ে েকি গভন েতীরদে সটরস্টং 
এে আরদে প্রদার্ কো; প্রেেকািীর্ অপের্েেূরে োেে রর্রিত কো; একটি রেিােূিক প্রিােণা 
বতরে কো এেং গভন ােস্থা ও র্েজাতরকে উপে COVID-19 এে প্রভাে, োতৃ েৃতুেরত েণন বেষেে 
কোরর্াে উপে রেরেষ সজাে রদরে পর্নারিাির্া কো। টাস্ক স ারেনে পূণনাঙ্গ রেরপাটন  এখারর্ পাওো 
র্াে।  
  
"এই েোোরেে োরে অরর্ক র্ােী এই ভাইোরেে অরর্িেতাে কােরণ অরতরেক্ত োর্রেক িাপ 
এেং দরুিন্তাে োরথ িড়াই কেরে এেং এটি রকভারে তারদে গভন ােস্থা ো প্রেে পরেকল্পর্াে প্রভাে 
স িরত পারে সে রেষরে রিরন্তত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আরে তারদে দ্রুত কারজে জর্ে টাস্ক 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/042920_CMTF_Recommendations.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/042920_CMTF_Recommendations.pdf


 

 

স ারেনে কারে কৃতজ্ঞ, এেং আরে তারদে েেস্ত েুপারেে গ্রেণ কেরে র্া অরর্ক েরেিা েম্মুখীর্ 
েে সতের্ েেেোে সোকারেিা কেরত োোর্ে কেরে এেং েোে জর্ে রর্োপদ, স্বাস্থেেম্মত 
গভন যােণ রর্রিত করে।"  
  
"COVID-19 র্ােীরদে জর্ে এেং োো-ো র্াো আো কেরে একটি োচ্চারক এই পৃরথেীরত আর্াে 
তারদে জর্ে এই রেশ্ব েোোরেে োরে প্রিণ্ড োর্রেক িাপ েৃরি করেরে", সর্ গভর্নম্বরর 
সেম্বেটাবর এিং বর্উ ইেকন  সটট মবহলা ও সমম্বে বিষেক কাউবিম্বলর সিোরমোর্ সমবলো 
বেম্বরাজা িম্বলর্। "আরে গরেনত সর্ এই অরর্রিত েেরে রর্উ ইেরকন ে শ্রেজীেী োরেরদে 
র্থার্থভারে েোেতা কো এেং েুেরিতভারে র্ত্ন সর্ওো রর্রিত কোে পরথ এরগরে িরিরে। আজ 
সর্ র্ীরতগুরিা উন্নত েরে তা অরেিরে োস্তোের্ কো েরে র্ারত এখর্ পর্নন্ত অরর্ক েরেিা সর্ 
র্ুরক্তরেদ্ধ ভে ও উরেরগে েুরখােুরখ েরে এেং এই র্ীরতগুরিা গভন ােস্থা ও রেশুরদে প্রভারেত করে 
এের্ েেেোগুরি েোযার্ কোে জর্ে উপরর্াগী।"  
  
প্রথম েুপাবরে: সরাগীর পেন্দ েমথনর্ করার জর্ে িাবথনং োইম্বটর অপের্েমূম্বহ বিবিত্র্ে বর্ম্বে 
আো  
টাস্কর ারেনে েদেেো েুপারেে করের্ সর্ গভর্নে কুওরো েতন োরর্ প্ররতরিত িাইরেন্সপ্রাপ্ত োরথনং 
োেপাতাি এেং সকন্দ্রগুরি োো পরেিারিত অরতরেক্ত োরথনং োজন  োইটগুরি তাৎিরণকভারে প্ররতিা 
কেরত অর্ুেরত সদওোে জর্ে একটি রর্েনােী আরদে জারে করুক।  
  
টাস্ক স ােনও েুপারেে করেরে সর্ রর্উ ইেকন  সস্টট সেিথ রিপাটন রেন্ট একটি েরুের্েস্ত প্ররেো বতরে 
কোে জর্ে রর্রদনে প্রদার্ করেরে, সর্ের্ করেউরর্টি সেিথ সেন্টাে ও স রিরেরি সকাোরি ারেি 
সেিথ সেন্টাে, জরুরে অেস্থাে েেরে রর্রেরদত শ্রে ও রেতেণ স্থার্গুরিরত অেেেহৃত স্থার্রক 
তারদে েুরেযাে স্থারর্ রূপান্তে কো। এই টাস্ক স ােনও েুপারেে করে সর্ সস্টট জরুরে রভরিক 
োরথনং সেন্টােগুরিরক িাইরেন্সকৃত েুরেযাগুরিরত েীোেদ্ধ োখরে।  
  
এোড়াও, যাত্র্ীরেদো পরেরষোে প্ররেোরযকাে েরৃদ্ধ কোে জর্ে, টাস্ক স ােন আগােী 45 রদরর্ে 
েরযে DOH পদরিপ ত্বোরিত কোে েুপারেে করে, রর্উ ইেকন  সস্টরটে রেিওোই ারে সর্তৃত্বাযীর্ 
োরথনং সেন্টাে স্থাপরর্ে জর্ে িাইরেন্স প্ররেো িূড়ান্তকেণ, এেং জরুরে অেস্থা পরেরস্থরতরত 
করেউরর্টিে প্ররোজর্ সেটারত পর্নাপ্ত োরথনং েুরেযা প্ররোজর্ েরেরে তা রর্রিত কো।  
  
বিিীে েুপাবরে: েমম্বের পবরম্বপবিম্বি একজর্ েুস্থ েহােক িেবি একজর্ মাম্বক সপাট প্রেম্বির 
েঙ্গ বদম্বি পাম্বরর্  
টাস্ক স ােন েুপারেে করে সর্ গভর্নে কুওরো এরিরকউটিভ অিন াে 202.13 আপরিট কেরের্, সর্ 
সকার্ োেপাতাি, োরথনং েুরেযা ো সপাস্টপাটন াে ইউরর্রট তারদে থাকাে েেেকারিে জর্ে একজর্ 
গভন েতী েেরক্তরক েঙ্গ সদওোে জর্ে কেপরি একজর্ েোেক েেরক্ত অর্ুরোদর্ কেরের্, র্া 
সেরিকোরি োর্ার্েই। এই আরদরে পরেষ্কাে কেরত েরে সর্ "থাকাে েেেকাি" সিোে, প্রেে এেং 
পুর্রুদ্ধােেে প্রেরোিে েেেকাি অন্তভুন ক্ত। এই আরদরে আরো স্পি কো উরিত সর্ িাউিােরক 
োরপাটন  সকোে দরিে একটি অপরেোর্ন অংে রেরেির্া কো এেং একজর্ অরতরেক্ত েোেক েেরক্ত 



 

 

রেরেরে সিোে এেং প্রেরেে েেে একজর্ গভন েতী েেরক্তরক েঙ্গ রদরত েরে তা অর্ুরোদর্ সদওো, 
র্া সেরিকোরি োর্ার্েই। েেরতেে সকেি েীরেত পরেরস্থরতরত ও PPE এে েেজিব্ধতাে েরতা 
রিরর্কাি গাইরিরন্সে উপে রভরি করে কো উরিত।  
  
িৃিীে েুপাবরে: বর্উ ইেম্বকন র েকল গভন িিীম্বদর সটবটং এর আম্বদে প্রদার্ করা  
টাস্ক স ােন েকি গভন েতী েেরক্তে জর্ে এেং েকি েোেক েেরক্তরদে জর্ে প্রেরেে েরুেযাে 
গভন েতী েেরক্তরদে েঙ্গী তারদে োেনজর্ীর্ COVID-19 পেীিাে জর্ে েুপারেে করে, সর্রেতু 
পেীিাটি েেজিভে েরেরে।  
  
টাস্ক স ােনটিও প্রস্তাে করে সর্ DOH, COVID-19 পেীিাে জর্ে গাইরিন্স জারে করুক র্া 
গভন েতী েেরক্তরদে পেীিাে জর্ে অগ্রারযকারেে রভরিরত জর্েংখো রেোরে েংজ্ঞারেত করে এেং 
উরেখ করেরে সর্ গভন েতী েেরক্তরদে গভন ােস্থাকািীর্ েেরে এেং তাে আর্ুোরর্ক রর্যনারেত 
তারেরখে এক েপ্তাে পূরেন ো রেতীে পেীিা প্রেরেে এক েপ্তাে আরগ পেীিা র্া কো েরি ভরতন ে 
পরে সর্র্ পেীিা কো েে।  
  
টাস্ক স ােন একই োরথ েপুারেে করে সর্ DOH েকি োরথনং সেটিংরে েকি গভন েতী েেরক্তে জর্ে 
পেীিা রকট এেং িোেরেটরে রেরেষরণে েুষে অোরিে েেথনর্ কোে জর্ে সটরস্টং েেেোে 
প্রাপেতা পর্নরেিণ করুক।  
  
িিুথন েুপাবরে: িাবথনং অপেম্বর্ োমে বর্বিি করা  
টাস্ক স ােন উন্নের্ োর্, র্ীরত অথো োরথনং অপের্ েম্পরকন ত প্ররেযার্ েরঙ্গ অরভর্ুক্ত কাজ গ্রুপ 
করেউরর্টি েদেেরদে অংেগ্রেণ অন্তভুন ক্ত কেরত প্রস্তাে সদে  
  
টাস্কর ােন আেও পোেেন সদে সর্ DOH েেরিরে সেরে িরতগ্রস্থ েেরক্তরদে উরেরেে সেরেরজং ও 
রেিা প্রিারেে রেকারেে জর্ে অরভর্ুক্ত একটি NYS COVID-19 োতৃত্বকািীর্ টাস্কর ারেনে 
কার্নরর্েনােী দরিে সর্াগদারর্ে জর্ে করেউরর্টি রভরিক েংগঠরর্ে েদেে এেং প্ররতরর্রযরদে ের্াক্ত 
এেং রর্রোরজত কেরত র্াো জারতগত/ আরদোেী, অথননর্রতক ো অর্োর্ে স্বতন্ত্র কােরণ প্রভারেত।  
  
পঞ্চম েুপাবরে: বেিামূলক প্রিার  
টাস্কর ােন েুপারেে করে সর্ রেষে রেরেষজ্ঞ, করেউরর্টিে েদেে এেং োতৃ এেং রেশু স্বাস্থে 
জর্েংখো পরেরেের্কােী করেউরর্টি রভরিক েংস্থাে প্ররতরর্রযরদে রর্রোরজত সেরখ DOH,  
COVID-19 প্রেরূত টাস্ক স ারেনে পি সথরক একটি রেিােূিক প্রিােণা িািারর্া। এই প্রিােণাটি সর্ 
উরেরেে কো েরে:  

• েকি প্রতেরেত োরথনং েুরেযাে প্রেরূত সেোে আস্থা এেং পুর্রর্নেনারণে রর্োপিা 
সজাে সদওো;  

• প্ররতটি যেরর্ে োরথনং েুরেযাে েংেেণ রর্েন্ত্ররণে অর্ুেীির্গুরি েোখো কো; এেং  



 

 

• োতৃত্বকািীর্ র্রত্নে রেরভন্ন স্তরেে সোগী সোোপড়া ও োরথনং েুরেযা েরৃদ্ধ সেইোরথ 
উপর্ুক্ত সোগী সকরন্দ্রক জন্মদার্ রর্েনাির্ কেরত আপর্াে েেেোেকােীে োরথ 
কীভারে কাজ কেরের্।  

  
েে র্ং েুপাবরে: গভন ািস্থা এিং র্িজািম্বকর উপর COVID-19 এর প্রভাম্বির পেনাম্বলাির্া, মািৃ 
মৃিুেম্বি ির্ন বিষমে কমাম্বর্ার উপর বিম্বেষ সজার সদওো  
টাস্কর ােন েুপারেে করে সর্ DOH, অোিোরর্ সু্কি অ  পােরিক সেিথ েোটার্নাি এন্ড িাইল্ড 
সেিথ সপ্রাগ্রাে (Albany School of Public Health Maternal & Child Health Program) 
রেশ্বরেদোিরেে োরথ কাজ করে গভন ােস্থাে COVID-19 এে প্রভারেে একটি পর্নারিাির্া পরেিাির্া 
কেরত এেং টাস্ক স ােন এেং আঞ্চরিক সপরেরর্টাি সেন্টােগুরিে োরথ তাে  িা িগুরিে 
েংরিপ্তোে রর্রে আরিাির্া কেরত।  
  
আরেরেকার্ করিজ অে অেরস্টরিি (American College of Obstetrics) ও গাইরর্ারকািরজ 
রিরিক্ট II (Gynecology District II) এে োরথ অংেীদারেরত্বে জর্ে রর্উইেকন  সস্টরট সপরেরর্টাি 
সকাোরিটিে েেরর্াগী অংে রেোরে প্ররোজর্ অর্ুর্ােী েোোেীে েেে প্রেূরত র্ত্নরক সকন্দ্র করে 
DOH োপ্তারেক সস্টটেোপী ইন্টারেরক্টভ উইোইর্াে সোস্ট কেরে। DOH, COVID-19 এে প্রেরঙ্গ 
অেেরটরিকাি সকোে এেং অন্তরর্নরেত পিপারতে রেষরে একটি উইোর্ােও সোস্ট কেরে। DOH 
একটি COVID-19 গভন ােস্থা েরিউরি সোগ রর্েন্ত্রণ ও প্ররতরোয সকন্দ্রগুরিে োরথও েেরর্ারগতা 
কেরে র্া গভন ােস্থাে COVID-19 এে পরেপূেক তথে কোপিাে কেরে।  
  
এই েরিউিটি গভন েতী েেরক্তরদে েরযে প্রেরেে আরগ COVID-19 েংেেরণে পেীিাগাে প্রোণ েে 
গুরুতে অেুস্থতা ো প্ররতকূি  িা িগুরিে েুুঁ রক এেং তারদে র্েজাতকরদে, জর্স্বারস্থেে 
রদকরর্রদনের্া ও েুুঁ রকপূণন সর্াগারর্ারগে োতন াগুরিরক অেরেত কেরত েোেতা কেরে।  
দে রিপাটন রেন্ট এন্ড আরেরেকার্ করিজ অে অেরস্টরিি এন্ড গাইরর্ারকািরজ রিরিক্ট II, COVID 
এে েেে প্রেেপূেন র্ত্ন েে সেো অর্ুেীিরর্ে রেষরে গাইরিন্স জারে কেরে।  
  
 বর্উইেকন  সটট COVID-19 সমটারবর্টি টাস্ক স ােন (Maternity Task Force) েম্পম্বকন   
2018 োরিে এরপ্রি োরে গভর্নে অোনু্ড্র এে. কুওরো রর্উ ইেকন  সস্টরট োতৃ েৃতুে এেং েণন 
বেষেেেূিক আিেণ সোকারেিাে েহুেুখী উরদোরগে স াষণা সদর্। োতৃ ও রেশুে  িা ি উন্নত 
কোে জর্ে রর্উইেকন  সস্টরটে প্ররতশ্রুরত অেোেত োখা এেং COVID-19 েোোেীটিরত 
োেপাতারিে অেকাঠারো এেং রর্উ ইেকন  সস্টট জরুড় অরর্ক গভন েতী েেরক্তে উরেগরক সকন্দ্র করে 
সর্ উরেখরর্াগে সির্টি স্বীকৃরত রদরেরে তাে স্বীকৃরত প্রদার্, গভর্নে কুওরো রর্উইেকন  সস্টট অ  
সেিথ রিপাটন রেরন্টে েোেতাে েরেিা ও োরিকা েম্পরকন ত NYS কাউরন্সিরক প্রেূরতরত COVID-19 
এে প্রভাে সোকারেিাে জর্ে একটি রেরেষজ্ঞ টাস্ক স ােন আেোর্ কোে রর্রদনের্া রদরেরেরির্। 
গভর্নরেে সেরেটারে সেরিো রিরোোে েভাপরতরত্ব, টাস্কর ােনরক োরদে উপর্কু্ততাে রভরিরত একটি 
রর্োপদ রেকল্প পথ প্রদারর্ে জর্ে ইরতেরযে িিোর্ COVID-19 েোোরেে েরযে িাপর্ুক্ত 
োেপাতারিে জর্ে েরেনািে পদ্ধরতে পেীিা কোে জর্ে ভাোপনণ কো েরেরেি।  
  



 

 

রর্উইেকন  সস্টরটে রেরভন্ন প্রারন্তে োতৃ ও রেশু স্বাস্থে সপোজীেীরদে একটি োরি রিরেরির্ারে গ্রুপ 
রর্রে গঠিত এই টাস্ক স ােন দেূ সথরক এই রেষেগুরি রর্রে আরিাির্া করে েপুারেে প্রস্তাে করে। 
COVID-19 এে জরুরে অেস্থা এেং গভন েতী োর্ুরষে উপে তাে প্রভারেে তাৎপর্ন রেরেির্া করে, 
টাস্ক স ারেনে রেটিং এক েপ্তারেে েরযে অর্ুরিত েে র্ারত একটি প্রাথরেক প্রস্তাের্া বতরে কো 
র্াে। েপুারেেগুরি DOH এে কেীরদে োো েংকরিত এেং রেরেষণ কো েরেরে এেং টাস্ক 
স ারেনে েদেেরদে োরথ সেোে কো েরেরেি, র্াো জো পড়া েুপারেেগুরি পর্নারিাির্া করেরেরির্ 
এেং রর্রিে প্রস্তােগুরিা এরগরে রর্রে র্াওোে জর্ে েরম্মরিত েংকল্প করেরেরির্।  
  
COVID-19 েঙ্কট অেোেত থাকাে, টাস্কর ােন রস্থরতেীি থাকরে এেং গভন যােণ ও রেশুরদে 
প্রভারেত করে এের্ েেেোগুরি েোযারর্ে জর্ে অরতরেক্ত উপােগুরি রেরেির্া কেরে, র্া 
ইউরর্ভারেনটি এট আিোর্ী সু্কি অভ পােরিক সেিথে সেটাের্াি এন্ড িাইল্ড সেিথ সপ্রাগ্রাে 
(University at Albany School of Public Health's Maternal & Child Health Program) 
কতৃন ক পরেিারিত।  
  
টাস্ক স ােন বতরেে আরগ রর্উইেকন  সস্টট COVID-19 েোোরেে েেে োতৃ সেোে প্ররেোরযকাে 
েম্প্রোেরণে জর্ে সেে রকেু পদরিপ গ্রেণ করে, র্াে েরযে েরেরে:  

• সটরিরেিথ ও সটরির ারর্ক পরেদেনরর্ অোরিে প্রোরেত কো;  
• প্রেূরত সেো প্রদার্ কোে জর্ে পর্নাপ্ত কেী রর্রিত কোে জর্ে যাত্র্ীে অোরিে 

প্রোরেত কো;  
• োরথনং প্ররেো ও প্রেরেে পেেতী েেরেে জর্ে একজর্ েোেক েেরক্তে উপরস্থরত 

স্বীকৃরত সদওো;  
• সস্টরটে োইরে যাত্র্ী-স্ত্রীরোগ রেরেষজ্ঞ এেং রেিওোই রদে অর্োর্ে সস্টট সথরক 

রর্উ ইেরকন  অর্ুেীিরর্ে িেতা েৃরদ্ধে িেতা সদওো; এেং  
• সর্ৌর্ ও প্রজর্র্ স্বাস্থে পরেরষোরক অপরেোর্ন রেরেরে রিরিত কো।  

  
COVID-19 োতৃত্বকািীর্ টাস্ক স ারেনে েদেেরদে েরযে েরেরে:  

• এভরে োদাে কাউন্টে (Every Mother Counts) এে প্ররতিাতা রেরস্ট টারিনংটর্ 
োর্নে  

• রেস্টা রেস্টারকে, MPP - এরিরকউটিভ রিরেক্টে, আরেরেকার্ করিজ অ  
অেরস্টরিরেোর্ে অোন্ড গাইরর্ারকািরজস্ট রিরিক্ট II (American College of 
Obstetricians & Gynecologists District II)  

• োিা সজেে-কর্টােরি, DNP, RN, CNM, FACNM-সপ্ররেরিন্ট, NYS 
অোরোরেরেের্ অ  িাইরেন্সি রেিওোইভে (NYS Association of Licensed 
Midwives)  

• িরেিা উইরিে, ভাইে সপ্ররেরিন্ট সকাোরিটি এন্ড রেোিন , সেিথরকোে 
অোরোরেরেের্ অে NYS (Healthcare Association of NYS)  



 

 

• িরেইর্ োোর্, রেরর্েে VP রিগোি সেগুরিটরেএন্ড প্রর ের্াি অোর োেন সগ্রটাে 
NY েেরপটাি অোরোরেরেের্ (Greater NY Hospital Association)  

• সোজ দেুার্, সপ্ররেরিন্ট ও CEO, করেউরর্টি সেিথ সকোে অোরোরেরেের্ অে 
NYS (Community Health Care Association of NYS)  

• র্ারগারজ সোরজে, রর্েনােী পরেিািক ব্রুকরির্ সপরের্াটাি সর্টওোকন  (Brooklyn 
Perinatal Network)  

• র্ার্ িে- এভরে োদাে কাউন্টে (Every Mother Counts)  
• ি. সদরোোে ই. কোম্পরেি, এেরি-েরন্টর ওে সেরিরকি সেন্টাে (Montefiore 

Medical Center)  
• হুইটরর্ েি (Whitney Hall), CCE, LM, CLC-সপ্ররেরিন্ট, NYS অোরোরেরেের্ 

অে োথন সেন্টাে (NYS Association of Birth Centers)  
• র্াতাো র্ােন-িাকন , রপএইিরি, RN-রেরজওর্াি সপরেন্টাি সেন্টাে সকাঅরিন রর্টে, 

োইরোরর্িে (Regional Perinatal Center Coordinator, Maimonides)  
• ি. সদর্া সগা েোর্, এেরি- NYP/কিরেো  
• সেভারেন্ড রদঅোর্ সোি- াউন্ডাে/এরিরকউটিভ রিরেক্টে িােোেে সেরে কোর  

(Director Durham's Baby Café)  
• রের্রথো সজান্স, এেরি, MPH-সোজাইক সেিথ সেন্টাে (Mosaic Health Center)  
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