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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা "এবলজার আইর্" (ELIJAH'S LAW) এ স্বাক্ষর কম্বরর্ যেটি অর্ুসাম্বর বেশু যসিা
প্রদার্কারীম্বদর ফুড এলাবজন অোর্াবফলোবিস প্রবিম্বরাম্বে এিং সাডা যদওযার জর্ে বর্ম্বদন বেকা
অর্ুসরণ করম্বি হম্বি

সকল প্রারবিক বেশু যসিা যপ্রাগ্রাম্বম িিনমাম্বর্ বিদোলযগুবলর জর্ে থাকা জীির্ িাাঁচাম্বর্া
সুরক্ষাম্বক প্রসাবরি কম্বর
কুওম্বমা: "িািা বহম্বসম্বি, আবম জাবর্ আপর্ার সন্তাম্বর্র যকার্ বকছু ঘটার যচম্বয িড ভয আর যর্ই
- বিম্বেষ কম্বর েখর্ আপবর্ িাম্বদর অর্ে কাম্বরা যসিায গবিি রাম্বখর্। আবম এই পদম্বক্ষম্বপ স্বাক্ষর
করম্বি যপম্বর গবিন ি যেটি িািা-মাম্বক মম্বর্র োবন্ত যদম্বি এিং জরুরী অিস্থায সাডাদার্ ও
যোকািহ ঘটর্ায প্রবিম্বরাম্বের জর্ে যডম্বকযার কমীম্বদর সঠিক প্রবেক্ষণ গ্রহণ বর্বিি করম্বি
সাহােে করম্বি।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.218B/A.6971B)-এ স্বাক্ষর কমরর্ যেটি অ্র্ুসামর
নর্উ ইয়মকন র সকল চাইল্ড যেমকয়ার যরাগ্রামমকফু ে এলানজন অ্যার্ানফলযানিস রনিমরাধ ও সাড়াদামর্র
জর্য নর্মদন নিকা অ্র্ুসরণ করমি। 'এনলজার আইর্' র্ামম পনরনচি, এই র্িু র্ আইর্টি নর্উ ইয়কন
নসটির 3-বছর-বয়সী এনলজা নসলমভরার র্ামম র্ামকরণ করা হয় যে োমক একটি পনরনচি
গুরুির দুগ্ধ এলানজন থাকা সমেও যেমকয়ামর একটি নগ্রল করা নচমজর সযান্ডউইচ যদওয়া হময়নছল।
এনলজা অ্যার্ানফমলনিমস আক্রান্ত হওয়ার পর িার মামক বলা হয়নর্ যস কী যেময়মছ এবং 911 এ
কল করা হয়নর্। 2017 সামলর র্মভম্বর এনলজা মারা োয়।
"বাবা নহমসমব, আনম জানর্ আপর্ার সন্তামর্র যকার্ নকছু ঘটার যচময় বড় ভয় আর যর্ই - নবমিষ
কমর েের্ আপনর্ িামদর অ্র্য কামরা যসবায় গনিি রামের্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম এই
পদমক্ষমপ স্বাক্ষর করমি যপমর গনবনি যেটি বাবা-মামক মমর্র িানন্ত যদমব এবং জরুরী অ্বস্থায়
সাড়াদার্ ও যিাকাবহ ঘটর্ায় রনিমরামধর জর্য যেমকয়ার কমীমদর সঠিক রনিক্ষণ গ্রহণ নর্নিি
করমি সাহােয করমব। আমার হৃদয় এনলজার পনরবামরর জর্য কাাঁমদ, োরা একটি অ্বণনর্ীয় ক্ষনি
যভাগ কমরমছ এবং োমদর অ্র্য নিশুমদর রক্ষা করমি সাহােয করার অ্ধযবসায় নছল।"
বসম্বর্টর ব্রাযার্ যিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "এনলজা নসলমভরা মাত্র নির্ বছর বয়সী নছল েের্ িামক
একটি যেমকয়ার যসন্টামর একটি নচমজর সযান্ডউইচ োওয়ামর্া হময়নছল েনদও দুগ্ধজাি োবামর যে
িার এলানজন আমছ িা োময়নরমি অ্বনহি করা হময়নছল। আনম েুব যভমে পমড়নছলাম েের্ িার
পনরবার আমামক বমলনছল যে যস অ্যার্ানফলযাকটিক িমক মারা যগমছ এবং আনম এই নবষয়টি নর্উ

ইয়মকন র আর যকামর্া নিশু ও পনরবামরর হমব র্া িা নর্নিি করার জর্য অ্যামসম্বনল যমম্বার আল
যটলমরর সামথ যোগ যদওয়ার রনিশ্রুনি নদময়নছলাম। এই নবমল স্বাক্ষর করার জর্য, গভর্নর কুওমমা
আপর্ামক ধর্যবাদ, যেটি অ্র্ুসামর এনলজার মি এড়ামর্া োয় এমর্ যিাকাবহ ঘটর্া রনিমরামধর
জর্য একটি পনরকল্পর্া থাকমি হমব।"
অোম্বসেবল যমোর আল যটলর িম্বলর্, "েুক্তরামে গমড় রনিটি যেণীকমক্ষ দুইজর্ নিশুর একটি িীব্র
ফু ে এলানজন নর্ময় বসবাস কমর। যকামর্া পনরবামরর এই ভময় যবাঁমচ থাকা উনচি র্য় যে িামদর
সন্তার্ একটি এলানজন আক্রমমণর নিকার হমব অ্থচ যসটির নচনকৎসা করমি সক্ষম এমর্ যকউ থাকমব
র্া। এনলজার আইর্ সকল নিশুর নর্রাপত্তা বৃনি করমব এটা নর্নিি করার মাধযমম যে রমিযক
নিক্ষার পনরমবমি িরুণমদর আমরা ভামলাভামব েত্ন যর্য়া হমব এবং নিক্ষা যকন্দ্রগুমলামি
অ্যার্ানফলযানিস রনিমরাধ ও নচনকৎসার জর্য রময়াজর্ীয় রনিক্ষণ ও সংস্থার্ থাকমব। আনম গভর্নর,
আমার সহকমী এবং নবমিষ কমর নসলমভরার পনরবার এবং এনলজার ইমকা ফাউমন্ডিমর্র কামছ
অ্িযন্ত কৃ িজ্ঞ োরা এই নবলটি আইমর্ পনরণি করার জর্য স্বাক্ষর করায় সাহােয কমরমছর্।
এনলজার আইমর্র মাধযমম, আমরা নর্নিি করব যে নর্উ ইয়মকন আর যকামর্া পনরবারমক এই
ধরমর্র দুঘট
ন র্া সহয করমি হমব র্া।"
ফু ে এলানজনর অ্যার্ানফলযাকটিক পনলনস নর্উ ইয়কন স্কু ল নেনিমের জর্য ইমিামমধয বলবৎ আমছ।
এই নবল বাধযিামূলক কমর যে একই ধরমর্র নর্মদন নিকা এবং পিনিগুমলা নিশু যেমকয়ার
যরাগ্রামগুমলা অ্যার্ানফলযানিস রনিমরাধ ও জরুনর সাড়াদামর্র জর্য অ্র্ুসরণ করা হয়। যপনেয়ানিক
নচনকৎসক ও এলানজন নবমিষজ্ঞমদর সমে পরামিন কমর নর্উ ইয়কন যেট নেপাটনমমন্ট অ্ব যহলথ
(Department of Health, DOH) এর কনমির্ামরর মাধযমম এই নর্মদন নিকা তিনর করা হমব এবং
োফ যিনর্ং যকাসন, নিশুমদর ঝুাঁ নক কমামি রনিমরাধমূলক বযবস্থা এবং জরুনর সাড়াদার্ বযব
স্থা
অ্ন্তভুন ক্ত থাকমব।
এই নবল অ্র্ুসামর স্বাস্থয কনমির্ারমক অ্যার্ানফলযাকটিক র্ীনিমালার নবস্তানরি বণনর্া সহকামর
িথযমূলক উপকরণ তিনর করমি হমব ো নিশুমদর যেমকয়ার যসন্টার, স্থার্ীয় স্কু মলর নিক্ষা যবােন,
চাটনার স্কু ল এবং সমবায় নিক্ষা পনরমষবা যবামেন নবিরণ করা হমব এবং DOH এর ওময়বসাইমট এই
উপকরণগুমলা উপলভয রাো হমব।
স্কু ল ও নিশুমদর যেমকয়ার রদার্কারী সংস্থাগুমলার নপিা-মািা ও অ্নভভাবকমদর অ্যার্ানফলযাকটিক
র্ীনিমালা সম্পমকন সমচির্ করমি নবজ্ঞনি পাঠামি হমব।
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