
 

T&I-29453 (Bengali/Bangla) 

প্রিয় পপ্রিবািবর্গ -   
 
প্রিপার্গমেন্ট অভ এিুমেশন এবং আোমেি প্িাগ্রােগুম াি োমে প্রনউ ইয়েগ প্রিপ্রর্ি প্রশক্ষার্গী, পপ্রিবাি, এবং স্টাফ 
িেিযমেি স্বাস্থ্য এবং েঙ্গ  অত্যন্ত গুরুত্বপূর্গ। আপনাি এ াোয় ইোপ্রনং প্রেি ি আক্রামন্তি িংখ্যা প্বমে যাওয়া 
িংক্রান্ত গুরুত্বপূর্গ ত্র্য আেিা আপনামেিমে জানামত্ চাই। 9 এপ্রি , স্বাস্থ্য েপ্রেশনাি  জাপ্রি  (PDF) েমিমেন প্য 
11205, 11206, 11211 এবং 11249 প্রজপ প্োমি বিবািোিী িমত্যে িাপ্ত বয়স্ক ও প্রশশু যািা প্রেি ি, োম্পি ও 
রুমবল্লা-ি প্রর্ো প্েয়প্রন ত্ামেি এই প্রর্োগুম া প্রেমত্ হমব। প্রেি ি িপ্রত্মিামেি িবমচময় ভা  িপ্রত্মেেে হমে প্রর্ো 
গ্রহর্। প্েউ যপ্রে MMR প্রর্োি েুইপ্রর্ প্িাজ প্রনময় র্ামে ত্াি এই প্িার্ হবাি িম্ভাবনা খু্বই েে।  
 

আপনামেি েমন েপ্রিময় প্েয়াি জনয জানাপ্রে প্য, প্রনউ ইয়েগ প্স্টর্ জনস্বাস্থ্য আইন অনুযায়ী িে  প্রশক্ষার্গীি সু্কম  
পেমত্ হম  বােযত্ােূ েভামব প্রর্ো প্রেমত্ হমব অর্বা শিীমি প্রেি ি িপ্রত্মিাে ক্ষেত্া আমে ত্াি িোর্ প্রেমত্ হমব, 
যামেি এর্া প্র্মে অবযাহপ্রত্ অনুমোেন েিা হময়মে ত্ািা বযত্ীত্। আপপ্রন সু্কম ি প্রর্ো িংক্রান্ত শত্গাব ী -এই 
ওময়বিাইমর্ অর্বা www.nyc.gov -এই িাইমর্ প্েখ্মত্ পামবন এবং ওখ্ামন “immunization requirements” 
প্র মখ্ িাচগ েরুন। 
 

প্রেি ি এেপ্রর্ িংক্রােে ইনমফেশন যা প্র্মে জ্বি এবং চােিায় ি যাশ হয়। এই ইনমফেশন প্র্মে প্য েিমনি 
িেিযা প্েখ্া প্রেমত্ পামি ত্াি েমেয আমে প্রনউমোপ্রনয়া, েপ্রিষ্ক ফুম  যাওয়া, হািপাত্াম  ভপ্রত্গ হওয়া এবং েৃতু্যি 
িম্ভাবনা। এর্া অত্যন্ত প্োোঁয়ামচ এবং প্য েখ্মনা এই প্িামর্ি প্রর্ো প্নয়প্রন ত্ািা প্য প্োন বয়মি এই প্িামর্ আক্রান্ত 
হমত্ পামি। 
 

আপনাি পপ্রিবামিি িবাই প্রেি ি-এি প্রর্ো প্রনময়মে প্রেনা ত্া প্রনপ্রিত্ েিাি জনয আেিা আপনামেি উৎিাপ্রহত্ 
েিপ্রে। যপ্রে আপপ্রন আপনাি িন্তামনি প্রর্োি ইপ্রত্হাি িম্পমেগ প্রনপ্রিত্ না র্ামেন, ত্মব ত্াি প্রচপ্রেৎিমেি োে প্র্মে 
প্রনপ্রিত্ হময় প্রনন প্য ত্ামে যর্াযর্ প্রর্ো প্েয়া হময়মে অর্বা ত্াি শিীমি প্রেি ি িপ্রত্মিাে ক্ষেত্া আমে। েীভামব 
আপনাি পপ্রিবাি প্রর্ো প্রেমত্ পািমব, ত্া জানমত্ এেপ্রর্ প্রর্ো প্েন্দ্র (ইপ্রেউনাইমজশন প্রিপ্রনে) প্রভপ্রজর্ েরুন অর্বা 
311 নম্বমি প্ফান েরুন। 
 

আপনাি যপ্রে প্োন িশ্ন র্ামে, অনুগ্রহ েমি প্যার্ামযার্ েরুন earlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov -প্রিোনায়। 
 

আপনামে েনযবাে। 
 

DOE প্রিপ্রভশন অভ আপ্র গ চাইল্ডহুি এিুমেশন  
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/press/2019/emergency-orders-measles
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page&data=02|01|SFrank15@schools.nyc.gov|96e4c228efbd4fd56e1508d6bdf42464|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|636905253606101106&sdata=j/LuPuyd9/s5hGIr/oG2kTNbGamz/hplOYP86C0ovY0=&reserved=0
mailto:contactearlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov

