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(কািভড-19 0িত23য়া
কমসূI িচর পিরচালক VগাZ[, \ানীয় লাইেস_`ং সং\া, Vফেডরাল, Vdট ও \ানীয় সরকাির সং\ার
িনেদI িশকা ও উপেদশ অনুসাের এই কমসূI িচ মহামারী িবভাগpটেক অিভভাবকেদর হqাrবুক-এর
সােথ সংেযাজন িহসােব যুu কেরেছ। িশx, পিরবার ও কমyেদর িনরাপzা িন_{ত করার জনq
এই কমসূI িচpট পিরি\িতর ওপর নজর রাখেব ও ~া\q কতৃপ
I ে€র িনেদI িশকা ও পরামশ Iিবেবচনা
করেব। িশx, পিরবার ও কমyেদর িনরাপzার কথা মাথায় Vরেখই কমসূI িচpট িস•া‚ƒিল „হণ
করেব। সং†মণ িনয়‡েণর পদে€পƒিল, Vযমন শারীিরক দূরˆ, মুখ ঢাকা এবং ঘন ঘন হাত
Vধায়া, এƒিল Œেয়াগ করার মাধqেম Vকািভড-19 ও অনqানq সং†ামক Vরাগ ছিড়েয় পড়া
Œিতেরাধ করাই আমােদর ল€q।

ব" থাকার সময় দূর ,থেক িশ0ার সুেযাগ
ü

ü
ü

যতিদন না িশx ও তােদর পিরবারেদর বািড়েত যাওয়া িনরাপদ মেন করা হেŽ, ততিদন
কমসূI িচpট ভাচ•Iয়াল পিরেষবা িদেত থাকেব।
গৃহ পিরদশেকরা
I
পিরবার ও িশxেদর সােথ চলমান আদানŒদান বজায় রাখেব।
কাযকলাপ,
I
একসােথ গান করা ও গে‘র জনq অনলাইন ’qাটফমƒিল
I
(েযমন WhatsApp,
Zoom বা অনqানq ’qাটফম যা
I Œেয়াজন হেব) বqবহার করা হেব; বq_uগত ও
VগাZ[গতভােব।

পৃ#া 2 / 7
সংেশািধত 27/08/20

ü

গৃহ পিরদশক
I ও পিরচালকেগাZ[েদর তরফ Vথেক িনয়িমত Vফান কল, ইেমল ও অনqানq
উপােয় Vযাগােযাগ রাখা হেব।

গৃহ পিরদশন8 আবার ;< করা
িনয়িমতভােব গৃেহ িরদশনI করা আবার যখন িনরাপেদ x™ করা যােব, আমরা কমy ও
পিরবারƒিলর ~া\q ও সু\তা র€া করার জনq অিতিরu সুর€া কবেচর বqব\া করব। আমরা
সবসমেয়ই সবেশষ
I
পরামশ Vমেন
I
চলব ও Œেয়াজন অনুযায়ী পিরবতIনƒিল „হণ করব।
ü Œেতqক গৃহ পিরদশেনর
I
আেগ পিরদশেন
I অংশ„হণকারীেদর তাপমাšা পরী€া করা
হেত পাের।
ü পিরচযাকারীেদর
I
Vকািভড-19 Œ›াবলীর উzর িদেত হেব।
ü যখন 6 িফেটর সামা_জক দূরˆ বজায় রাখা সœব হেব না, তখন 2 বছেরর Vবিশ বড়
িশxেদর মুেখর ঢাকা পরার অনুমিত আেছ, িক• তা আবশqক নয়। পিরদশেনর
I
সমেয়
অনq সকল Œাžবয়Ÿ সদসq ও ভাই-েবােনেদর মুেখর ঢাকা পরেত হেব।
ü জায়গার অভােবর কারেণ বািড়র বাইের কিমউিনpটেত পিরদশনƒিল
I
করা হেত পাের।

িব=>ং পুনরায় ,খালার পেরর পিরবত8নCিল
িকছ• িকছ• Vক -িভিzক কমসূI িচƒিল আবার কের চালু হওয়া x™ হেয়েছ, ফেল আমােদর
\ানীয় লাইেস_`ং সং\া ও আমােদর ~া\q Vসবা পরামশদাতার
I
আেদশ অনুযায়ী Œেয়াজনীয়
VŒােটাকলƒিল চালু করা হেব। যিদও অনুমান করা হেŽ Vয ভিবষqেত অেনকিদন অবিধই গৃহিভিzক কমসূI িচƒিলর পিরেষবা ভাচ•Iয়ালই Vথেক যােব, খুবই সীিমত িকছ• কারেণ হয়ত
আপনােক আমােদর সাইেট আসেত হেত পাের। Vয Vয অভqাসƒিল Œেয়াগ করা হেত পাের
তার কেয়কpট উদাহরণ:
ü Œাžবয়Ÿেদর মাŸ পরা বাধqতামূলক। িশxেদর V€েš তা বাধqতামূলক নয় িক• 2 বছেরর
Vবিশ বয়স হেল পরেতও পাের। মুখ ঢাকা বা মাŸ ভাগাভািগ কের পরা যােব না।
ü কমyরা এŒন পরেত ও পালটােনার জনq অেনকƒিল Vপাশাক আনেত পােরন।
ü Œাžবয়Ÿেদর যথাসœব 6 িফেটর দূরˆ বজায় রাখেত হেব। পিরবিতIত কােজর জায়গায়
কাজ করা হেত পাের।
ü Vপৗ£ছেনার পের আেরা Vবিশ ~া\q পরী€া ও তাপমাšা পরী€া।
ü Vরােগর ল€ণ থাকেল িশxেদর বাদ Vদওয়ার V€েš কড়াকিড়: সং†ামক Vরাগ/ Vকািভড19 ~া\q নীিত Vদখুন
ü আমােদর িব_¥ংেয় অŒেয়াজনীয় আগ•কেদর আসা ব¦ করা।
ü Œেতqকpট সাইেটর একpট কের িনধািরত
I
িনরাপzা উপেদ§া আেছন, যার দািয়ˆ হেলা এpট
যাচাই করা Vয িব_¥ংেয় Vঢাকা সকল বq_u Vঢাকার ছাড়পš Vপেয়েছ িকনা। সাইন ইন লগ
পযােলাচনা/িনরী€ণ
I
কের এpট করা হয়। সাধারণত সাইট মqােনজােরর ওপেরই এই দািয়ˆ
থােক।

িব=>ংেয় ,পািDং
সারা িব_¥ং জুেড় অিতিরu Vপািdং Vদওয়া। এর মেধq পেড় Œেতqক তলায়/িলফেট সামা_জক
দূরˆ Œচার করা সাইন ছাড়াও, অিফেসর Œেতqক জায়গা ও সামেনর VডেŸ বািড় যাওয়ার জনq
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কমyেদর Vসলফ-েকয়ার Vচকিলd, পির¨ার ও িডসইনেফ© করার সিলউশন, dপ দা Vªড
অব জামস,
I Vগট দা Vকয়ার ইউ িনড, Œেয়াজনীয় NY ফেরায়াডI Vসফpট ’qান Vট«েলট,
কমসূI িচ হqাrবুক রাখা। িব_¥ংেয় Vঢাকার মুেখ সামা_জক দূরˆ ও মাŸ পরার Œচারমূলক
সংেকত Vযাগ করা হেয়েছ।

আমােদর EাতFিহক পিরGার পিরHIতার কাজ আেরা বাড়ােনা
যিদও ~াভািবকভােবই এpট আমােদর ™pটেনর অ¬ িছল, এখন -াস™ম, সবসাধারেণর
I
জায়গা
ও Vযখােন Vবিশ Vলাক চলাচল কের Vসই জায়গাƒিল আেরা Vবিশ কের িডসইনেফ© করা হেব,
িবেশষ কের দরজার হাতল, Vফান, Vটিবল, Vচয়ার, িকেবাডI , িসঁিড়র হাতল ইতqািদর িদেক Vবিশ
নজর Vদওয়া হেব। CDC-এর পরামশ Vমেন
I
আমরা Vবিশ ঘন ি°চ/জল িদেয় জীবাণুনাশ করব।
Œিতpট িব_¥ং চˆেরর জনq পির¨ার/জীবাণুনাশক িনরী€েণর জনq Vচকিলd ±তির করা
হেয়েছ। এর মেধq পেড় -াস™ম, রা²াঘর, হলঘর, বড়েদর ও িশxেদর বাথ™ম, অিফস ও
সাইেটর Vখলার মাঠ (েযখােন Œেযাজq)।

গৃহ পিরদশেনর
8
,0েL িনরাপMা পদে0প ( যখন ;< করা িনরাপদ হেব )
গৃহ পিরদশনI x™ করা যখন িনরাপদ হেব, তখন িন´িলিখত পদে€পƒিল Vযাগ করা হেব:
ü Œিতpট পিরদশেনর
I
পের Œিতpট _জিনসেক জীবাণুনাশ করা হেব। সpঠকভােব জীবাণুনাশ
না করা _জিনস অনq আেরকজনেক Vদওয়া হেব না। গৃহ পিরদশক
I বািড়েত িনেয় যাওয়া
_জিনেসর পিরমাণ ও ধরন কিমেয় Vদেবন।
ü গৃহ পিরদশেকর
I
জনq Œিতpট বািড়র সদসqেক একpট জায়গা pঠক কের রাখেত হেব।
Vসই জায়গাpট পিরদশনI x™ হওয়ার সময় িডসইনেফ© ওয়াইপ বা ি°চ ও জেলর িমµণ
িদেয় পির¨ার করেত হেব। তারা Vয Œিতিদন নত• ন ি°চ ও জেলর িমµণ বqবহার করেছ
তা গৃহ পিরদশক
I িন_{ত করেবন।
ü Œেতqক গৃহ পিরদশকেক
I
হাত পির¨ার করার সqািনটাইজার Vদওয়া হেব যােত Vবিসন না
থাকেলও তােদর সqািনটাইজ করার উপায় থােক। Vলেবেল Vলখা িনেদI শ অনুযায়ীই
Vকবলমাš হাত পির¨ার করার সqািনটাইজার বqবহার করা যােব এবং এpট সাধারণত
িশxেদর বqবহার করেত Vদওয়া হয় না।
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িশ0ার পিরেবেশর পিরবত8ন
সামা_জকতা আবার x™ করার জনq আমরা যখন Œ¶ত হব, তখন আমরা সকল আেদশ ও
সpঠক অভqাসƒিল অনুসরণ করব, কােজই িশ€ার পিরেবশ পিরবিতIত হেত পাের।
•
•
•

একই সমেয় কে€ অংশ„হণকারীর সংখqা কমােনা। আমরা িবক‘ \ােনর কথা
িবেবচনা করব।
ঘের _জিনেসর ঘনˆ কমােনার জনq জায়গাpট অনqভােব সাজােনা হেব।
Vয _জিনসƒিল সহেজ সqািনটাইজ করা যায় না, Vযমন সাজেগােজর Vপাশাক,
পুত•লনােচর পুত•ল ইতqািদ সিরেয় Vদওয়া।

সংPামক ,রাগ/েকািভড-19 WাXF নীিত
আমােদর Vকে Vরাজ আসা বা·া ও কমyেদর ~া\q ও িনরাপzা সুিন_{ত করাই আমােদর
Œধান ল€q। আপনার সাহাযq ছাড়া আমরা সফল হব না! চাই¥ Vকয়ার Vস¹ার-এর জনq DOH
অ‚বতy
I িনেদI িশকা ও আমােদর ~া\q Vসবা পরামশদাতা
I
ও লাইেস_`ং সং\ার পরামশ অনু
I
যায়ী
আমােদর নত• ন িনেদI িশকা ±তির করা হেয়েছ। Œেয়াজন অনুযায়ী এই রীিতƒিলর পিরবতIন হেত
পাের।
যিদ Vকােনা বা·া বা বািড়র সদেসqর িন´িলিখত উপসগƒিলর
I
Vকােনাটা Vদখা Vদয়, তাহেল
তািলকাভ•u বা·াpটেক 48 ঘ»া বা যত€ণ না ¼র কমােনার ওষুধ বা অনq ওষুধ না িদেয়ই তার
উপসগƒিল
I
চেল যায় তত€ণ বািড়েত রাখেত হেব।
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

100.0 িডি„র Vবিশ ¼র
Œচ½ xকেনা কািশ
¾াসক§
অলস, খুব -া‚, অ~াভািবক শা‚ বা চ•পচাপ
Vপশী বা শরীের বqথা
মাথা বqথা
নত• ন কের ~াদ বা গ¦ না পাওয়া
গলা বqথা
কফ জমা বা নাক Vথেক জল/পািন পড়া
বিম ভাব বা বিম করা
ডায়িরয়া

যিদ সাইেট পিরেষবা চলাকালীন Vকােনা বা·া বা Œাžবয়েŸর উপের উি¿িখত উপসগƒিল
I
Vদখা Vদয়, তাহেল অংশ„হণকারীেক অিবলেÀ Vবিরেয় Vযেত হেব। বqবহােরর পের Vসই
ক€pটেক খুব ভােলাভােব পির¨ার করা হেব।
যিদ তােদর বা·া বা পিরবােরর অনq Vকােনা সদেসqর পরী€া কের Vকািভড-19 ধরা পেড়,
তাহেল Vসই পিরবারpটেক কমসূI িচেক তা জানােত হেব যােত কমসূI িচpট Œেয়াজনীয় বাধqতামূলক
পদে€পƒিল „হণ করেত পাের। পিরবােরর Vয Vকােনা সদেসqর পিরচয় Vগাপন থাকেব।
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অনq বা·া, পিরবার ও কমy সদসqেদর কথা মাথায় Vরেখ, আমােদর নীিত না মানেল বা আপনার
বা·া বা পিরবােরর সদেসqর Vকািভড-19 এর সংÁেশ আসার
I
কথা বা পরী€ার ফল প_জpটভ
আসার কথা না জানােল সে¬ সে¬ এই কমসূI িচ Vথেক বার কের Vদওয়া হেত পাের।

মানিসক WাXF সহায়তা
সাহাযq চান!
আপনার মানিসক চােপর ল€ণƒিল যিদ হােতর বাইের Vবিরেয় Vযেত থােক, মানিসক ~া\q
কমy, যারা সাহাযq করেত পারেবন, তােদর সে¬ Vযাগােযাগ করার অেনক িবনামূেলqর, Vগাপন
উপায় আেছ। িনেচ Vদওয়া Vয Vকােনা পিরেষবার সে¬ Vযাগােযাগ ক™ন।
•
•

•
•

•
•

•

দq চাই¥ Vস¹ার অফ NY-এর Œিশি€ত Vপশাদার কমyেদর Âারা সামনাসামিন/ভাচ•Iয়াল
মানিসক ~া\q সহায়তা।
NYC ওেয়ল 200pটর Vবিশ ভাষায়, সžােহ 7 িদন, িদেন 24 ঘ¹া আপনার অিভবাসন
পিরি\িত িনিবেশেষ,
I
িবনামূেলq Vগাপেন মানিসক ~া\q ও মাদকÃবq বqবহােরর সমসqা
সং†া‚ পিরেষবা Vদয়।
1-888-NYC- WELL (692-9355) –Vত Vফান ক™ন বা 65173 নÀের “Well” VটÇট ক™ন।
nyc.gov/nycwell-এ িগেয় আপিন অনলাইন চqাটও করেত পােরন।
†াইিসস VটÇট লাইন 24/7 িবনামূেলq মানিসক সহায়তা ও তথq িদেয় থােক। 24/7
িবনামূেলq সËটকালীন কাউে`িলং-এর জনq 741741 নÀের “HOME” VটÇট ক™ন।
কেলেজর িশ€াথyেদর জনq ULifeline মানিসক ~া\q সং†া‚ সং\ান Vজাগান Vদয়।
অিবলেÀ সহায়তার জনq 741-741-এ “START” VটÇট ক™ন অথবা 1-800- 273-TALK
(8255) নÀের Vফান ক™ন।
িসpট ইউিনভািসpট
I অফ িনউ ইয়কI (City University of New York, CUNY) িশ€াথyেদর
জনq ভাচ•Iয়াল কাউে`িলং সা€াতকার।
LGBTQ ত™ণ-ত™ণী ও তােদর ভােলাবাসার মানুষেদর জনq দq VÕভর Œেজ© 24/7/365
আÖহতqা Œিতেরাধ ও সËটকালীন হ×ে€প হটলাইন চালায়। 1-866-488-7386 নÀের
Vফান ক™ন।
নqাশনাল সুইসাইড িŒেভনশন লাইফলাইন (National Suicide Prevention Lifeline)
24/7 য‡ণা Vভাগ করা মানুষেদর িবনামূেলq Vগাপন সহায়তা, Œিতেরাধ এবং আপনার ও
আপনার ভােলাবাসার মানুেষর সËটকালীন সং\ান Vজাগায় এবং Vপশাদারী বq_uেদর
সpঠক উপায় বাতেল থােক।
1-800-273-8255 নÀের Vফান ক™ন।
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'কািভড-19 নীিত ও কায.ণালী
8
চ<0=
আিম িন´িলিখত নীিতƒিল পেড়িছ ও Vসƒিল অনুসরণ করেত সÚত: (Œেতqকpট নীিতর জনq
তÛাবধায়েকর ~া€র)
________________'কািভড-19 কমসূ
8 িচ হBাCবুক সংেযাজন
Vকািভড-19 সং†মণ কমােনার জনq \ানীয়, Vdট ও Vফেডরাল জন ~া\q সং\া Âারা জাির
করা Œ×ািবত িনেদI িশকা ও VŒােটাকলƒিল Œেয়াগ করার জনq আমােদর কমসূI িচ নানা
পদে€প „হণ কেরেছ। \ানীয়, Vdট ও Vফেডরাল জন ~া\q ও িনয়‡ক সং\া Âারা জাির করা
পিরবিতIত Œ×ািবত িনেদI িশকা ও VŒােটাকলƒিলর িভিzেত কমসূI িচpট Vয Vকােনা সমেয় তােদর
কাযŒণালীর
I
পিরবতIন করেত পাের, তা িন´~া€িরত বq_u ~ীকার করেছন ও তােত সÚিত
িদেŽন এবং এই ŒিতZান ও পিরেষবা বqবহার করার সমেয় কমসূI িচর সংেশািধত কাযŒণালী
I
Vমেন চলার বqাপােরও সÚিত িদেŽন।
িন´~া€িরত এও ~ীকার করেছন ও এ বqাপাের সÚিত িদেŽন Vয ŒিতZান ও এখােন Vদওয়া
পিরেষবার ধরেনর কারেণ, চাই¥েকয়ার (বা·ার তÛাবধান) বqব\ায় বা·া ও তােদর
তÛাবধায়কেদর মেধq Œিত বq_uর মেধq
6 িফেটর সামা_জক দূরˆ বজায় রাখা সœব না।
আিম জািন Vয বা·া ও পিরবারƒিল Vয Œিতিদন িনরাপদ ও পির¨ার পিরŽ² পিরেবেশ আসেছ
তা িন_{ত করার জনq কমসূI িচpট সামা_জক দূরˆ ও অনqানq কাযŒণালী
I
Vমেন
চলেব। কমসূI িচর এই ধরেনর িবপদ Œশিমত করার Œবল Œেচ§া সেÛও আমার বা·া বা আমার
পিরবােরর Vকােনা সদসq 'কািভড-19-এর সংÁেশ আসেত
I
পাের।
এতÂারা আিম, এর ফল~Ýপ উৎপ² সবরকম দায় Vথেক এই কমসূI িচেক মুu করিছ এবং
আমার বা·া বা আমার পিরবােরর Vকােনা সদসq এই ভাইরােসর Âারা সং†ািমত হেল আিম
কমসূI িচ বা এই কমসূI িচর সে¬ যুu Vকােনা কমy সদেসqর িব™ে• মামলা দােয়র করব না।

________________________________
স‚ােনর নাম িলখুন
________________________________
অিভভাবেকর ~া€র

_____________________
তািরখ
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