10 মে, 2019
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
প্রিপার্গমেন্ট অভ এিুমেশমেি োমে প্রেউ ইয়েগ প্রিপ্রর্ি প্রশক্ষার্গী, পপ্রিবাি, এবং স্টাফ িদিযমদি স্বাস্থ্য এবং েঙ্গল িবমেময়
গুরুত্বপূ র্গ, এবং মিজমেয আপোি এলাোয় ইদাপ্রেং আমিা দু মর্া প্রেিলস আক্রামেি ঘর্ো িংক্রাে গুরুত্বপূ র্গ তর্য আেিা
আপোমদিমে জাোমত োই। এই প্রশক্ষার্গীদ্বয় আক্রাে হবাি পি স্কুমল আি উপপ্রস্থ্ত হয়প্রে, এবং তািা স্কুমল র্াোোলীে িেয়
অেযােয প্রশক্ষার্গীমদি আক্রাে েিাি ঝুুঁপ্রে প্রেল ো। িতেগতাি অংশ প্রহমিমব এবং আোমদি প্রর্োি প্রেয়ে-েীপ্রত েমে েপ্রিময় মদয়াি
জেয আেিা এই তর্য আপোমদি িামর্ মশয়াি েিপ্রে।
প্রেিলস িপ্রতমিামেি িবমেময় ভাল িপ্রতমেেে হমে প্রর্ো গ্রহর্। মেউ যপ্রদ প্রেজলস, োম্পস, এবং রুমবল্লা (MMR) প্রর্োি দু ইপ্রর্
মিাজ প্রেময় র্ামে তাি এই মিার্ হবাি িম্ভাবো খুবই েে। এই েুহুমতগ, প্রবপ্রভন্ন মিাগ্রামেি প্রশক্ষার্গীমদি এই মিার্ হবাি িম্ভাবো
এখেও খুবই েে িময়মে মযমহতু তামদি েমেয প্রর্ো মদয়াি হাি অমেে মবশী।
আপোমদি েমে েপ্রিময় মদয়াি জেয জাোপ্রে ময, প্রেউ ইয়েগ মস্টর্ জেস্বাস্থ্য আইে এবং প্রেউ ইয়েগ প্রিপ্রর্ মহলথ মোি অেু যায়ী
িেল প্রশক্ষার্গীি মিাগ্রামে উপপ্রস্থ্ত হমত হমল বােযতােূ লেভামব প্রর্ো প্রদমত হমব অর্বা শিীমি প্রেিলস িপ্রতমিাে ক্ষেতা আমে
তাি িোর্ প্রদমত হমব, যামদি এর্া মর্মে অবযাহপ্রত অেু মোদে েিা হময়মে তািা বযতীত। আপপ্রে স্কুমলি প্রর্ো িংক্রাে শতগাবলী
মদখমত পামবে www.schools.nyc.gov/immunization -এই ওময়বিাইমর্ অর্বা www.nyc.gov -এই িাইমর্ এবং ওখামে
“immunization requirements” প্রলমখ িােগ েরুে।
প্রেিলস এেপ্রর্ িংক্রােে ইেমফেশে যা মর্মে জ্বি এবং োেিায় িযাশ হয়। এই ইেমফেশে মর্মে ময েিমেি িেিযা মদখা
প্রদমত পামি তাি েমেয আমে প্রেউমোপ্রেয়া, েপ্রিষ্ক ফুমল যাওয়া, হািপাতামল ভপ্রতগ হওয়া এবং েৃ তুযি িম্ভাবো। এর্া অতযে মোুঁয়ামে
এবং ময েখমো এই মিামর্ি প্রর্ো মেয়প্রে তািা ময মোে বয়মি এই মিামর্ আক্রাে হমত পামি। 9 এপ্রিল, স্বাস্থ্য েপ্রেশোি জাপ্রি
েমিমেে ময 11205, 11206, 11211 এবং 11249 প্রজপ মোমি বিবািোিী িমতযে িাপ্ত বয়স্ক ও প্রশশু যািা MMR প্রর্ো
মদয়প্রে তামদি এই প্রর্ো প্রদমত হমব।
আপোি পপ্রিবামিি িবাই প্রেিলস-এি প্রর্ো প্রেময়মে প্রেো তা প্রেপ্রিত েিাি জেয আেিা আপোমদি উৎিাপ্রহত েিপ্রে। যপ্রদ
আপপ্রে আপোি িোমেি প্রর্োি ইপ্রতহাি িম্পমেগ প্রেপ্রিত ো র্ামেে, তমব তাি প্রেপ্রেৎিমেি োে মর্মে প্রেপ্রিত হময় প্রেে ময
তামে যর্াযর্ প্রর্ো মদয়া হময়মে অর্বা তাি শিীমি প্রেিলস িপ্রতমিাে ক্ষেতা আমে। আপপ্রে অর্বা আপোি িোেমে মোর্ায়
প্রর্ো মদমবে তা জােমত 311 েম্বমি মফাে েরুে।
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