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Dear Families,
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
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েদবগাচ্চ িাধান্য, এবং আেিা প্রন্দেগিন্া অবযাহেভাদব িোন্ েিদবা এবং প্রিক্ষার্গী, পপ্রিবাি, ও স্টাফ েেেযদেি প্রন্িাপে িাখদে
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ধে ভাষায় েেয
অন্ু প্রেে itহদয়দে।
PMIS
rare condition
contagious.
However,
because
is life-threatening,

it is
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আপন্াি েন্তান্ REC োইদি উপপ্রস্থে র্াোোদল COVID-19-এি েংক্রেণ মিাদধ আেিা অবযাহেভাদব োবধান্ো অবলম্বন্
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ে।and
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Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and
children take precautions to prevent the spread of COVID-19.
T&I 31473 (Bangla/Bengali)
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ম েব মেদলদেদয়ি েীঘগদেয়ােী িািীপ্রিে অবস্থা িদয়দে োদেি িদন্য COVID-19-এি োিদণ পপ্রিপ্রস্থপ্রে খািাপ হবাি উচ্চ
েম্ভাবন্া আদে এবং িপ্রেদিাধেূ লে পেদক্ষপ গ্রহদণ প্রবদিষ ত্নিীল হওয়া উপ্রচে। প্রে আপন্াি েন্তান্ অপ্রবিে জ্বি েহ অেু স্থ
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োিণ এই ের্যগুদলা বযবহাি েদি িাক্তাি পিবেগী পেদক্ষপগুদলা প্রন্ধগািণ েিদবন্। প্রে আপন্াি েন্তান্ অেযন্ত অেু স্থ হয়,
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The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System
প্রবন্ীে,
Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City
and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between
PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID19, but the connection is still not clear.
প্রিচািগ এ. োিান্িা (Richard A. Carranza)

ওক্সইপ্রিে বািবি (Oxiris Barbot), MD

PMIS
because it is life-threatening, it is
চযাদিলিis a rare condition that is not contagious. েপ্রHowever,
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with other symptoms, including:
Irritability or sluggishness
Abdominal pain without another explanation
Diarrhea
Vomiting
Rash
Conjunctivitis, or red or pink eyes
Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck
Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry
Swollen hands and feet, which might also be red

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor
will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your
child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately.

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and
children take precautions to prevent the spread of COVID-19.
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