18 অগাস্ট, 2020
প্রিয় REC কপ্রিউপ্রিপ্রি:
আিাদের প্রিক্ষার্থী এবং স্টাফগদের স্বাস্থ্য ও সু রক্ষায় আপিার সহদ াপ্রগতািূ লক অঙ্গীকাদরর জিয ধিযবাে। COVID-19 খি অবযাহতভাদব প্রিউ ইয়কথ প্রসপ্রি ও
আিাদের স্কুল কপ্রিউপ্রিপ্রিদক দ্রুত পপ্ররবতথি করদে, আিরা এই সু দ াদগ এই সম্পপ্রকথত প্রকেু সবথদিষ তর্য িোি করদত চাই:
ু ক্তরাদের প্রকেু রাদজয (দস্টি) COVID-19 সংক্রিে দ্রুত বৃ প্রি পাওয়ায় এবং প্রিউ ইয়দকথর সফলভাদব COVID-19 েিি বজায় রাখদত, এই স্টস্টি প্রিউ জাপ্রসথ এবং
কাদিকপ্রিকাদির সাদর্ একস্ট াস্টগ একপ্রি ভ্রিে প্রবষয়ক উপদেিক (অযাডভাইজপ্রর) জারী কদরদে – স্টসসব বযপ্রক্তর জিয ারা অিয স্ট স্টস্টিগুদলাদত একপ্রি সু প্রিপ্রেথষ্ট
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িাত্রায় কপ্রিউপ্রিপ্রিবযাপী COVID-19 সংক্রিে রদয়দে, স্টসই স্টস্টিগুদলা স্টর্দক প্রফদর আসদে, তাদের জিয। এই ভ্রিে প্রবষয়ক উপদেিক বৃ হস্পপ্রতবার, 25 জুি, 2020
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স্টর্দক কা থকর হদয়দে। প্রে আপপ্রি প্রচপ্রিত স্টস্টিগুদলার একপ্রি স্টর্দক ভ্রিে করদেি, তাহদল আপপ্রি খি প্রিউ ইয়দকথ িদবি করদেি তখি ঐ স্টস্টি স্টর্দক ভ্রিদের
আদগ স্টিষ প্রেি স্টর্দক আপিাদক অবিযই 14 প্রেি স্টকায়াদরন্টাইি বা স্টস্বচ্ছায় আলাো র্াকদত হদব, প্রে স্ট প্রেি আপপ্রি ঐ স্টস্টি স্টর্দক প্রিউ ইয়কথ স্টস্টদি িদবি
করদেি স্টসপ্রেি ঐ স্টস্টি স্টকায়াদরন্টাইি করার জিয আবিযক িতথাবলী পূ রে কদর। স্টেদলদিদয়, স্টাফ, এবং প্রপতািাতা/দসবািোিকারীরা াদের স্টকায়াদরন্টাইি
আবিযক, তাদের স্টকায়াদরন্টাইি সিয়কাদল তাদেরদক REC সাইদি উপপ্রস্থ্ত হদত বা িদবি করদত স্টেয়া হদব িা।
 স্ট সব বযপ্রক্ত ভ্রিেকালীি সিয় স্বল্প সিদয়র জিয (দ িি, 24 ঘন্টার স্টচদয় কি) প্রচপ্রিত স্টস্টদির প্রভতর প্রেদয় গিে করদে, তাদের জিয এই ভ্রিে প্রবষয়ক
উপদেিক িদ াজয িয়।
 এই ধরদের সংপ্রক্ষপ্ত গিদের িদধয অন্তভুথক্ত প্রকন্তু এদতই সীিাবি িয়: গাপ্রি, বাস, এবং/অর্বা স্টেদির জিয প্রবশ্রািস্থ্ল বা স্টরস্ট স্টপ; অর্বা প্রবিাি, বাস,
বা স্টেদি ভ্রিদের প্রবরপ্রত বা বেপ্রলস্থ্ল।
 এই ভ্রিে প্রবষয়ক উপদেিক সকল প্রিউ ইয়কথবাসীদের পািাপাপ্রি অিয স্টস্টি স্টর্দক স্টবিাদত আসদে ারা তাদের, গেস্বাস্থ্য ও প্রিরাপত্তার সদবথাচ্চ স্বাদর্থ এই
উপদেিক স্টিদি চলার জিয বযপ্রক্তগত োপ্রয়ত্ব আবিযক কদর।
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এই ভ্রিে প্রবষয়ক উপদেিক সম্পদকথ িদের জিয অিু গ্রহ কদর পর্প্রিদেথিিা স্টেখুি এখাদি। CDC-এর পর্প্রিদেথিিা অিু ায়ী, ারা আন্তজথাপ্রতক ভ্রিে কদরদে
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তাদেরদকও 14 প্রেি স্টকায়াদরন্টাইি বা স্টস্বচ্ছায় আলাো র্াকদত হদব।
এোিাও আিরা আপিাদক REC সাইিগুদলাদত র্াকাকালীি সিয় িাক-িুখ স্টেদক রাখার গুরুত্ব আপিাদক িদি কপ্ররদয় প্রেদত চাই। পর্প্রিদেথিিার জিয অিু গ্রহ কদর
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এই প্রলংকপ্রি স্টেখুি। অপ্রতপ্ররক্তভাদব, স্টিয়দরর থ্রাইভএিওয়াইপ্রস (ThriveNYC)-এর অপ্রফস উপ্রিপ্রখত িতুি গাইডপ্রি িকাি কদরদে: প্রিশু, প্রকদিার এবং ু বকদের
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িািপ্রসক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থ্াদির COVID-19 পর্প্রিদেথিিা (গাইড িু স্টিন্টাল স্টহলথ প্ররদসাদসথস ফর প্রচদেি, প্রিিস অযান্ড ইয়ং অযাডাল্টস। এই গাইডপ্রি িািপ্রসক
স্বাদস্থ্যর প্ররদসাসথ ও সহায়তার প্রিদেথিিা িোি কদর, া প্রকদিার-প্রকদিারী, ু বক- ু বতী, িাপ্ত বয়স্ক, এবং প্রপতািাতা/দসবািোিকারীরা বযবহার করদত পাদরি।
স্মরে কপ্ররদয় প্রেপ্রচ্ছ, REC-গুদলাদত আিরা প্রিম্নপ্রলপ্রখত সাবধািতাসিূ হ অবযাহতভাদব অিু সরে করপ্রে:
 প্রিউ ইয়কথ স্টস্টি প্রডপািথদিন্ট অভ স্টহলথ-এর পর্প্রিদেথিিা অিু ায়ী িপ্রতপ্রি REC জীবািু িুক্ত করপ্রে।
 CDC পর্প্রিদেথিিা অিু ায়ী, সকল বযপ্রক্ত অন্তত েয় প্রফি পারস্পপ্ররক েূ রত্ব বজায় রাখপ্রে (প্রিক্ষার্থী ও স্টাফ সেসযগে)।
 স্টসন্টাদর আসার পূ দবথ, প্রপতািাতাদের িপ্রতপ্রেি সকাদল তাদের সন্তািদের প থদবক্ষে কদর প্রিপ্রিত করদত বলা হদচ্ছ স্ট তাদের জ্বর, কাপ্রি, শ্বাস কষ্ট, বা
গলা বযর্া আদে প্রকিা।

ারা REC-স্টত উপপ্রস্থ্ত হদচ্ছি বা কাজ করদেি তাদের সকদলর COVID-19 উপসগথগুদলা াচাই করা হয়, এদত রদয়দে তাপিাত্রা াচাই, এবং শুধু িাত্র
াদের উপসগথ স্টিই শুধু তাদের িদবি করদত সু দ াগ স্টেয়া হদব।
 স্ট সব স্টাফ বা প্রিক্ষার্থী অসু স্থ্ তাদের অবিযই বাপ্রিদত র্াকদত হদব এবং স্টসন্টাদর উপপ্রস্থ্ত হদত পারদব িা।
উপসগথসিূ হ, আপিার স্বাস্থ্য প থদবক্ষে, এবং অসু স্থ্্ হদল কী করদত হদব, এই প্রবষয়গুদলা সম্পদকথ আদরা তদর্যর জিয nyc.gov/coronavirus প্রভপ্রজি করুি এবং
"Novel Coronavirus Outbreak Factsheet (িদভল স্টকাদরািাভাইরাস আউিদেক ফযাক্টপ্রিি)" স্টেখুি।
আিাদের কপ্রিউপ্রিপ্রির স্বাস্থ্য ও সু রক্ষা স্টচদয় গুরুত্বপূ েথ প্রকেু স্টিই, এবং আপিাদের সহদ াগীতার জিয আিরা ধিযবাে জািাপ্রচ্ছ।
প্রবিীত,
NYC প্রডপািথদিন্ট অভ এডুদকিি
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NYS COVID-19 ভ্রিে প্রবষয়ক উপদেিক বা অযাডভাইজপ্ররর প্রলংক: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
NYS দ্বারা সীিাবি স্টস্টিগুদলার প্রলংক: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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অিয স্টস্টি স্টর্দক ভ্রিে কদর প্রিউ ইয়কথ স্টস্টদি আসা ভ্রিেকারীদের জিয স্টকায়াদরন্টাইদির প্রবপ্রধপ্রিদষধ সম্পপ্রকথত NYS অন্তবথতথী পর্প্রিদেথিিার প্রলংক:
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/interimguidance_traveladvisory.pdf
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আপপ্রি ভ্রিদের পর CDC-এর প্রলংক: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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NYC COVID-19 িাক-িুখ স্টেদক রাখা সংক্রান্ত প্রলংক – FAQ: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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প্রিশু, প্রকদিার এবং ু বকদের িািপ্রসক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থ্াদির NYC COVID-19 পর্প্রিদেথিিা (গাইড িু স্টিন্টাল স্টহলথ প্ররদসাদসথস ফর প্রচদেি, প্রিিস অযান্ড ইয়ং অযাডাল্টস)-এর প্রলংক:
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2020/06/062920-YouthServicesGuide-Mobile-1-1.pdf
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