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10 েম, 2020 

ি�য় িপতামাতা/অিভভাবক, 

আপনার স�ান(েদর) িসিটর িরিজওনয্াল এনিরচেম� েস�ারগুেলার (REC) একিটেত এনেরাল করার জনয্ 
আপনােক ধনয্বাদ। �া�য্ ও সুরক্ষা আমােদর সেবর্া� �াধানয্, এবং নেভল েকােরানাভাইরাস (COVID-19) 
মহামারীর িববতর্েনর সময় িসিটর িশক্ষাথর্ী, পিরবার, ও �াফ সদসয্েদর িনরাপদ, সু�্, ও অবিহত রাখেত িনউ 
ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন (েহলথ্  িডপাটর্েম�) এবং িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন 
(DOE) একেযােগ অবয্াহতভােব কাজ কের যাে�।  

NYC িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ বতর্মােন েপিডয়াি�ক মাি�-িসে�ম ইন�য্ােমটির িসনে�াম, বা PMIS তদ� করেছ, 
যা একিট নতুন উপসগর্ িনউ ইয়কর্ িসিট ও অনয্ানয্�ােন েছেলেমেয়েদর মােঝ েদখা যাে�। এছাড়াও, NYC েহলথ্  
িডপাটর্েম� েছেলেমেয়েদর PMIS এবং COVID-19-এর মেধয্ স�াবয্ েযাগসূ� তদ� করেছ। িকছু ডা�ার মেন 
করেছন েয এই উপসগর্ COVID-19-এ আ�া� হবার সােথ স�ৃ�, িক� এই েযাগসূ� এখনও পির�ার নয়। 

PMIS একিট িবরল উপসগর্ েযটা সং�ামক নয়। িক�, েযেহতু এটা মৃতূয্র ঝুঁিকস��, উপসগর্গুেলা জানা 
গুরু�পূণর্। েবিশরভাগ েছেলেমেয়র একিট অটল, উ� তাপমা�া কেয়কিদন ধের থােক, এর পাশাপািশ অনয্ানয্ 
উপসেগর্র মেধয্ রেয়েছ:   

• িখটিখেটভাব অথবা ম�রগিত 
• েকান বয্াখয্া ছাড়াই েপেট বয্থা 
• ডায়িরয়া 
• বিম করা 
• ফুসকুিড় বা র য্াশ  
• কনজা�িটভাইিটস, অথবা েচাখ উঠা (লাল বা েগালািপ েচাখ) 
• ঘােড়র এক পােশ িল� েনাড ("�য্া�) ফুেল যাওয়া 
• লাল হেয় েফেট যাওয়া েঠাঁট অথবা লাল হেয় যাওয়া িজ�া েযটা েদখেত �েবিরর মত হেয় যায় 
• হাত এবং পা ফুেল যাওয়া, েসগুেলাও লাল হেত পাের 

যিদ আপনার স�ান অসু�্ হেয় পেড় এবং অবয্াহতভােব �র থােক তাহেল আপনার ডা�ারেক েফান করা উিচত। 
আপনার ডা�ার আপনার স�ােনর উপসগর্গুেলা িজজ্ঞাসা করেবন এবং েসই তথয্গুেলা বয্বহার কের পরবতর্ী 
পদেক্ষপগুেলা সুপািরশ করেবন। যিদ আপনার স�ান অতয্� অসু� হয়, তাহেল আপনার তাৎক্ষিণকভােব িনকট� 
ইমােজর্ি� রুেম যাওয়া অথবা 911-এ েফান করা উিচত।  

যিদও আমরা এখনও জািন না PMIS, COVID-19-এর সােথ স�ৃ� িকনা, REC-েত উপি�ত হবার সময় 
COVID-19-এ সং�ামক হওয়া েথেক সকল স�াবয্ সাবধানতা আমরা অবয্াহতভােব �হণ কের যাব। আপনার 
REC নাম-মুেখর মুেখাশ পড়ােবন, েযটা েছেলেমেয় সহ উপি�ত সবাইেক পড়েত হেব। এছাড়াও িশক্ষাথর্ী এবং 
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�াফেদর অবশয্ই অবয্াহতভােব ভােলাভােব হাত পির�ার এবং পার�িরক দূর� বজায় রাখেত হেব। �াফ এই 
অভয্াসগুেলা সকলেক েশখােবন এবং েজার �েয়াগ করেবন। 

েযসব েছেলেমেয়র দীঘর্েময়াদী শারীিরক অব�া রেয়েছ তােদর জেনয্ COVID-19-এর কারেণ পিরি�িত খারাপ 
হবার উ� স�াবনা আেছ এবং �িতেরাধমূলক পদেক্ষপ �হেণ িবেশষ য�শীল হওয়া উিচত। 

আমােদর কিমউিনিটর �া�য্ ও সুরক্ষা আমােদর সেবর্া� �াধানয্, এবং আমরা িনেদর্শনা অবয্াহতভােব েমেন চলেবা 
এবং িশক্ষাথর্ী, পিরবার, ও �াফ সদসয্েদর িনরাপদ রাখায় সহায়তা করেত সকল যথাযথ পদেক্ষপ �হণ করেবা।   
 
েকােনা �� থাকেল অনু�হ কের আপনার REC সাইট সুপারভাইজােরর সােথ েযাগােযাগ করেত ি�ধা করেবন 
না।   
 

িবনীত,  
 

 
িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard Carranza)   ও�ইিরস বারবট (Oxiris Barbot), MD 

চয্ানেসলর       কিমশনার  

িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন  িডপাটর্েম� অভ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজন 

 

 

পিরি�িত পিরবতর্েনর সােথ সােথ NYC েহলথ্  িডপাটর্েম� সুপািরশ পিরবতর্ন করেত পাের।               

5.10.2020 

 


