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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা "COVID-19 বরম্ব ার্ন কার্ন" চালু কম্বরম্বের্, একটি অর্লাইর্ র্োেম্বিার্ন ট্র্োবকিং
বর্উ ইয়ম্বকনর প্রবিটি স্কু ল ও স্কু ল বর্বিম্বের বরম্বয়ল র্াইম COVID-19 সিংক্রমণ এিিং রীক্ষা
কার্ন ক্রম

স্কু ল, স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাগ, লোি এিিং সকল রীক্ষা সাইর্ র্থার্থভাম্বি প্রািেবিক সিংগ্রি ও
COVID-19 ডর্র্া প্রবিম্বিদর্ করার জর্ে বর্িন ািী আম্বদম্বে স্বাক্ষর কম্বরর্
COVID-19 বরম্ব ার্ন কার্ন ডর্র্ায় র্া অন্তভুন ক্ত থাম্বক: বেক্ষাথী ও কমীম্বদর িাবরখ অর্ুর্ায়ী
আক্রাম্বন্তর সিংখো; অর্-সাইম্বর্ বেক্ষাথী ও কমীর সিংখো; অর্-সাইম্বর্ আক্রাম্বন্তর েিািংে; স্কু ল
কিতন ক বরচাবলি রীক্ষার সিংখো, রীক্ষার ধরর্, িেিহৃি লোি এিিং লোগ র্াইম; সিন ম্বেষ জমা
ডদওয়া ও িালর্াগাম্বদর িাবরখ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ "COVID-19 ররম ার্ন কার্ন" চালু করার কথা ঘ াষণা কমরমের্,
যা একটি অ্র্লাইর্ র্যাশম ার্ন যা ররমেল র্াইম COVID-19 সংক্রমণ এ ং রর্উ ইেমকন র প্ররিটি
স্কু ল এ ং স্কু ল রর্রিমের রীক্ষামূলক কাযনক্রম ররচালর্া কমর। গভর্নর রর্ নাহী আমেশ দ্বারা
ররচারলি স্কু ল, স্থার্ীে স্বাস্থয র ভাগ, লযা এ ং সমস্ত রীক্ষার সাইর্গুরল সঠিকভাম রর্উ ইেকন
ঘেমর্র প্ররিটি স্কু মল রশক্ষাথী ও কমীমের জর্য COVID-19 ঘর্রেংমের ঘর্র্া সংগ্রহ এ ং ররম ার্ন
কমর যামি এই িথয অ্র্লাইর্ COVID-19 ররম ার্ন কামর্ন সঠিকভাম উ স্থা র্ করা যাে।
যখর্ স্কু ল র্
ু রাে ঘখালা হম এ ং রর্রিে, স্থার্ীে স্বাস্থয র ভাগ ও লযা গুমলা NYS স্বাস্থয
র ভাগ (NYS Department of Health)-এর কামে এই িথয জার্ামি শুরু করম , িখর্
COVID-19 ররম ার্ন কার্ন সরাসরর এখামর্ https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/ সম্প্রচার
করা হম :
"িথয জর্গণমক রর্মজমের এ ং িামের রর ামরর স্বাস্থয এ ং রর্রা ত্তার জর্য অ্ রহি রসদ্ধান্ত রর্মি
সক্ষম কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID-19 ররম ার্ন কার্ন মািার িা, রশক্ষক ও রশক্ষাথীমের
িামের স্কু মলর অ্ স্থা এ ং িামের স্কু ল রর্রিমের রীক্ষা এ ং ফলাফল সম্পমকন স মচমে আ মর্র্
িথয প্রোর্ করম । আরম আমামের স্কু ল সম্প্রোেমক সজাগ থাকমি এ ং ুরদ্ধমার্ হওোর আহ্বার্
জার্ারি।"

COVID-19 ররম ার্ন কার্ন র িামািা, রশক্ষক, রশক্ষাথী এ ং সকল রর্উ ইেকন াসীমের প্ররিরেমর্র
রভরত্তমি র স্তাররি িথয প্রোর্ করম , যার মমযয রমেমে:
•
•
•
•
•
•

স্কু ল ও স্কু ল রর্রিে দ্বারা রশক্ষাথী এ ং কমনচারীমের িাররখ অ্র্ুযােী রর্রিি সংক্রমণ
স্কু ল/রর্রিে (রশক্ষাথী ও কমনচারী) েূর িী, যরি, স্বিন্ত্র া হাইরির্ ঘহাক র্া ঘকর্
সাইমর্ রশক্ষাথী ও কমনচারীর সংখযা
অ্র্-সাইমর্ রশক্ষাথী ও কমনচারীমের শিাংশ যারা রীক্ষাে আক্রান্ত
স্কু ল দ্বারা ররচারলি রীক্ষার সংখযা, রীক্ষার যরর্, য হৃি লযা এ ং র লম্ব সমে
স নমশষ জমা/হালর্াগামের িাররখ

COVID-19 ররম ার্ন কার্ন অ্র্লাইর্ র্যাশম ার্ন য হারকারী- ান্ধ র্কশা রচর্া করা হমেমে যামি
র িামািা, রশক্ষক, রশক্ষাথী এ ং সকল রর্উ ইেকন াসীরা একটি ঘকন্দ্রীে অ্ স্থামর্ িথয অ্যামেস
করমি ামর। ওমে সাইমর্ আসা রভরজর্ররা শুযুমাত্র িামের স্কু মলর রর্রিে রচরিি করমি, িামের
রর্রেন ষ্ট স্কু ল রর্ নাচর্ করমি এ ং ররম ার্নকৃ ি সকল আক্রান্তমের সন্ধার্ করমি, রশক্ষাথী ও রশক্ষকমের
জর্য রীক্ষা এ ং ফলাফল এ ং িন মার্ িারলকাভু রির জর্য িামের ঘহাম এমেস র্াই করমি
ারম র্। র্যাশম ামর্ন 7 রেমর্র ঘেন্ড চার্ন থাকম যামি রভরজর্কারীরা সমমের সামথ সামথ ফলাফল
েযাক করমি ামর।
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