
ডিপার্টমেন্ট অভ হেলথ্  

অযান্ড হেন্টাল োইজিন এিুমেশন 
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রিয় রিতোমোতো অথবো অরভভোবক: 

 

িররতবছি, আিনোি সু্কল নোবস ডি নতুন িোয়োববটিস িিম দিকোি যো আিরন এবং আিনোি সন্তোবনি িোক্তোি কতত ডক 

িূিণ ও স্বোক্ষিকত ত েবত েবব। েোলনোগোদকত ত তথয সু্কল নোস ডবক আিনোি সন্তোনবক সবব ডোচ্চ িযত্নদোবনি সুবযোগ ততরি 

কবি হদয়। 
 

2019-2020-এর িায়ামেটর্স ফরেগুডল এখামন সংযুক্ত আমে। অনুগ্রে কবি যথোসম্ভব তোড়োতোরড় এই িিমগুরল 

জমো রদন। িোয়োববটিস হমরিবকশন িিম (গুরল) 31 হে, 2019 তোরিবেি মবযয জমোদোবনি িিোমশ ড হদয়ো েবে।  এবত 

আিনোি সন্তোন যোবত হসবেম্ববি সু্কল বছবিি শুরুবতই অনুবমোরদত িরিবেবো লোভ কবি হসরবেয়টি সময় রনবয় 

িয ডোবলোচনো ও রনক্সিত কিবত সু্কল হেলথ্ রচরকৎসক রকছুিো সময় িোববন।  আিনোি িোক্তোি এই িোয়োববটিস িিমটি 

িূিণ কবি হদবোি িি, অনুগ্রে কবি তোি সটিক িরিচয় রনক্সিত কিোি জনয িিবমি বো াঁ িোবশি উিবিি হকোণোয় 

একটি হছোি িবিো লোরগবয় রদন। 

 

আিরন যরদ িোয়োববটিস হমরিবকশন িিম (গুরল) সু্কবলি হশে রদবনি আবগ সু্কল নোবস ডি কোবছ জমো রদবত সক্ষম নো 

েন, তোেবল হসগুরল এেোবন উরিরেত টিকোনোয় িোকবযোবগ িোটিবয় রদবত িোবিন:  

 

DMAF Coordinator 

New York City Department of Health & Mental Hygiene 

Office of School Health 

Gotham Center 

42-09 28th Street, CN-25 

Queens, New York 11101-4714 

 

আিরন িিমটি 347-396-8945 অথবো 347-396-8932 নম্ববি িযোিও কিবত িোবিন। িিবমি উভয় িতষ্ঠো িযোি 

কবিবছন হসিো অনুগ্রে কবি রনক্সিত করুন। 
 

আিনোি সন্তোবনি যরদ সু্কল রভরিক রববশে সুরবযো িরিকল্পনোও থোবক, আিনোবক িিোমশ ড হদয়ো েবে, আিনোি 504 

নবোয়বনি আববদনটি আিনোি সু্কবলি 504 হকোঅরিডবনিবিি কোবছ যথোশীঘ্র আনোি জনয।  এি িবল 504 টিম 

রমটিংটি সু্কল বছি হশে েবোি আবগ অনুষ্ঠোবনি এবং 2019-20 ম্তুল বছবিি জনয একটি রববশে সুরবযো িরিকল্পনো 

িদোবন সক্ষম েবত িোিো যোবব।  

 

আিনোি যরদ হকোন িশ্ন থোবক, দয়ো কবি আিনোি সু্কল নোস ড, 504 হকোঅরিডবনিবিি সোবথ কথো বলুন অথবো 718-310-

2405 নম্ববি হিোন করুন। 
 

আিনোবক যনযবোদ,  

 
ি. হশরিল লবিে 

হমরিকযোল রিবিক্টি 

অরিস অভ সু্কল হেলথ্ 

 

 
 


