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ি�য় পিরবারবগর্,  
  
িবগত স�ােহ আমরা িনউ ইয়কর্ িসিট এবং অনয্� েছেলেমেয়েদর েয নতুন �া�য্গত সমসয্ার িবষেয় েয িচিঠ পািঠেয়িছ, েসই উপসগর্ 
সং�া� অিতির� তথয্ পাওয়া যােব িনেচ েদয়া িডপাটর্েম� অভ েহলথ্  অয্া� েম�াল হাইিজন (NYC েহলথ্ )-এর িলংেক, এবং আমরা 
এখন সবর্েশষ তথয্ অবিহত করিছ।   
  
NYC েহলথ্  অনুসাের, এই �া�য্গত সমসয্ািট মাি�িসে�ম ইন�য্ােমটির িসে�াম ইন িচে�ন (MIS-C) িহেসেব নতুন নামকরণ করা 
হেয়েছ—পূেবর্ িছল েপিডয়াি�ক মাি�িসে�ম ইন�য্ােমটির িসে�াম (PMIS)। এই �া�য্গত সমসয্া িবরল এবং স�াবয্ �াণ-নাশক 
ঝুঁিক রেয়েছ, েসজেনয্ এটার লক্ষণ ও উপসগর্গুেলা আপনার জনয্ জানা গুরু�পূণর্।  
  
NYC েহলথ-এর ফয্া� শীট-এ (শুধু ইংেরিজেত) এই িসে�াম স�েকর্ নতুন তথয্, এটার লক্ষণ, কখন িচিকৎসা �হণ করেত হেব, 
িচিকৎসা�ণালী, এবং �িতেরাধমূলক পদেক্ষপগুেলা উে�খ করা হেয়েছ। েযেহতু MIS-C, COVID-19-এর সােথ স�ৃ�, আপনার 
স�ানেক COVID-19-এর সং�মণ েথেক রক্ষা করা অবয্াহতভােব গুরু�পূণর্।   
  
�রণ কিরেয় িদি� েয, পিরবােরর তােদর স�ানেদর িন�িলিখত পদেক্ষপগুেলার গুরু� েবাঝােনা এবং তােদর স�ােনরা েযন েসগুেলা 
েমেন চেল তা িনি�ত করা উিচত:  
  

• NYS কাযর্িনবর্াহী আেদশ (এি�িকউিটভ অডর্ার) 202.17 অনুসাের, দুই বছেরর অিধক বয়সী সকেল যারা িচিকৎসাগতভােব 
মুখ েঢেক রাখা সহয্ করেত পাের তারা বািড় েথেক যখন বািহের যােব তখন তােদর অবশয্ই নাক-মুখ েঢেক রাখার মুেখাশ 
পরেত হেব, যিদ তারা অনয্েদর কাছ েথেক পার�িরক দূর� বজায় রাখেত পাের। নাক-মুখ েঢেক রাখার মুেখাশ িবনামূেলয্ 
পাঁচিট বেরার সবগুেলার DOE িমল হােব পাওয়া যােব—আপনার িনকটবতর্ী একিট খঁুেজ পােবন DOE-এর ওেয়বসাইেট।  

• যিদও নাক-মুখ েঢেক রাখার মুেখাশ পড়া থােক, পার�িরক দূর� এবং পির�ার-পির�� থাকা অতয্� গুরু�পূণর্।  
• যখন বািড়র বািহের থাকেবন, �া�বয়� এবং েছেলেমেয়েদর িনেজেদর এবং অনয্েদর মােঝ যখন স�ব অবশয্ই অ�তপেক্ষ 

6 িফট দূর� বজায় রাখেত হেব।  
• িপতামাতার উিচত হাত পির�ােরর গুরু� স�ানেদর মেন কিরেয় েদয়া এবং তারা েযন ঘন ঘন হাত েধায় তা িনি�ত করেত 

সাহাযয্ করা।  
  
আমােদর কিমউিনিটর �া�য্ ও সুরক্ষা আমােদর সেবর্া� �াধানয্, এবং আমরা অবয্াহতভােব িশক্ষাথর্ী, পিরবার, ও �াফ সদসয্েদর 

িনরাপদ রাখায় সহায়তা করেত সকল যথাযথ পদেক্ষপ �হণ করেবা। MIS-C সং�া� সবর্েশষ তেথয্র জনয্ অনু�হ কের 

nyc.gov/health িভিজট করুন, এবং েকােনা �� থাকেল 311-এ েযাগােযাগ করেত ি�ধা করেবন না।  
 

 

িবনীত,  

       
িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)       
চয্াে�লর        
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

