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NYC DOE ক োভিড-19 পরীক্ষোর সম্মভিদোনের ফর্ম 

এভি  ীনসর ফর্ম? 

আপেোর সন্তোনের ক োভিড-19 আনে ভ েো, কসিো পরীক্ষো  রোর জেয আর্রো আপেোর সম্মভি চোইভে। NYC কেলথ + েসভপিোল এবং ভেউ ইয় ম ভসভি 
ভডপোিমনর্ন্ট অি কেলথ অযোন্ড কর্ন্টোল েোইভজে-এর সোনথ  োজ  নর ভেউ ইয় ম ভসভি ভডপোিমনর্ন্ট অি এডুন শে (NYC DOE), NYC DOE-এর ভশক্ষোথমী, 
ভশক্ষ র্ণ্ডলী এবং স্টোফনদর ক োভিড-19 সংক্রর্ণ পরীক্ষোর জেয ভবভিন্ন লযোবনরিভর ও পভরনেবোদোে োরীনদর সোনথ অংশীদোভরত্ব তিভর  নরনে।   

আর্োর সন্তোেন  আপেোরো  ি ঘে ঘে পরীক্ষো  রনবে? 

আর্রো আর্োনদর লযোবনরিভরন  ও পরীক্ষো পভরচোলেো োরী অংশীদোর প্রভিষ্ঠোেন  ভ েুসংখ্য  ভশক্ষোথমী ও স্টোফনদর পরীক্ষোর জেয প্রভিভি সু্কনল র্োনস  র্পনক্ষ 
এ বোর আসোর জেয বনদোবস্ত  নরভে। আপভে যভদ সম্মভি কদে, িোেনল আপেোর সন্তোে এ  বো এ োভি বোর পরীক্ষোর জেয র্নেোেীি েনি পোনর। এেোড়োও, 
আপেোর সন্তোেন  ভশক্ষো বেনর কয ক োনেো সর্য় পরীক্ষো  রো েনি পোনর, (1) কস্টি ও ভসভির বোিযিোরূ্ল  আইেোেুযোয়ী, কযর্ে ইনয়নলো (েলুদ) কজোনের 
সু্কলগুনলোনি সপ্তোনে এ বোর পরীক্ষো, অথবো (2) যভদ কস COVID-19-এর এ  বো এ োভি  উপসর্ম প্রদশমে  নর, অথবো (3) যভদ কস COVID-19 আক্রোন্ত 
ক োনেো ভশক্ষোথমী, ভশক্ষ  বো স্টোনফর  োেো োভে এনস থোন । 
  
পরীক্ষোভি  ী? 

আপভে সম্মভি ভদনল, আপেোর সন্তোনের COVID-19 িোইরোস আনে ভ  েো, িো ভেণময়  রনি ভবেোরূ্নলয এ ভি পরীক্ষো কেয়ো েনব।  কয পরীক্ষোভি  রো েনি 
পোনর, িোর প্র ৃভি সম্পন ম সংযুক্ত ভচভিনি আরও ভবস্তোভরি িথয রনয়নে।  পরীক্ষোর জেয েরু্েো সংগ্রনের অন্তিুমক্ত আনে Q-Tip-এর অেুরূপ এ ভি কু্ষদ্র কসোয়োব 
েোন র সোর্নের অংনশ প্রনবশ  রোনেো এবং/অথবো লোলো (থুথু) সংগ্রে  রো।  

আর্োর সন্তোে পরীক্ষোয় পভজভিি (িোইরোস আনে) েনল  ীিোনব জোেনবো? 

যভদ সু্কনল আপেোর সন্তোনের  োে কথন  েরু্েো সংগ্রে  রো েয়, িোেনল আপেোরো কযে জোেনি পোনরে, কসজেয বোভড়নি িোর সোনথ আর্রো িথয পোিোনবো।  
সোিোরণি COVID-19 পরীক্ষোর ফলোফল 48-72 ঘণ্টোর র্নিয জোেোনেো েনব।  

সন্তোনের পরীক্ষোর ফলোফল পোওয়োর পনর আর্োর  ী  রো উভচি?   

যভদ আপেোর সন্তোনের পরীক্ষোর ফল পভজভিি েয়, িোেনল  পরীক্ষোর ফল পযমোনলোচেো  রোর এবং পরবভিমনি  ী  রনি েনব, কসিো আনলোচেোর জেয অেুগ্রে 
 নর অভবলনে আপেোর সন্তোনের ডোক্তোনরর সোনথ কযোর্োনযোর্  রনবে। আপেোর সন্তোেন  বোভড়নি করনখ্ কদয়ো এবং আপেোর সন্তোনের সু্কনল জোেোনেো উভচি।  
যভদ আপেোর সন্তোনের পরীক্ষোর ফল ভেনর্ভিি আনস, িোর অথম েনব আপেোর সন্তোনের কদয়ো েরু্েোনি িোইরোস িরো পনড়ভে। যোনদর ক োভিড-19 আনে, 
িোনদর পরীক্ষোয়  খ্েও  খ্েও অযথোথম ভেনর্ভিি ফলোফল আনস (যোন  বলো েয় "িুল ভেনর্ভিি")। যভদ আপেোর সন্তোনের পরীক্ষোর ফলোফল ভেনর্ভিি 
আনস ভ ন্তু িোর ক োভিড-19-এর লক্ষণগুনলো থোন , ভ ংবো আপেোর যভদ সন্তোনের ক োভিড-19-এর সংস্পনশম যোওয়ো ভেনয় উনের্ থোন , িোেনল আপেোন  
সন্তোনের ডোক্তোনরর সোনথ কযোর্োনযোর্  রনি েনব।  আপেোর যভদ এ ভি ডোক্তোর খু্ুঁজনি সোেোযয প্রনয়োজে েয়, িোেনল (844) NYC-4NYC েেনর কফোে 
 রুে। 

 

ভপিোর্োিো, অভিিোব  বো প্রোপ্তবয়স্ক ভশক্ষোথমী পূরণ  রনবে। 
ভপিোর্োিো/অভিিোবন র িথয 

ভপিোর্োিো/অভিিোবন র 
ইংনরভজ বড় অক্ষনর েোর্: 

 

ভপিোর্োিো/অভিিোবন র 
ভি োেো: 

 

ভপিোর্োিো/অভিিোবন র 
কর্োবোইল #: 

 

ভপিোর্োিো/অভিিোবন র 
ইনর্ইল ভি োেো: 

 

আপেোর সোনথ কযোর্োনযোনর্র 
সবনচনয় িোনলো পন্থো 
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িথয প্র োশ সংক্রোন্ত ভবেয় জোভেনয় কদওয়ো 

আইে আপেোর সন্তোনের ভ েু িথয ভেউ ইয় ম ভসভি ও ভেউ ইয় ম কস্টনির ভ েু প্রভিষ্ঠোনের  োনে এবং িোনদর সোনথ পভরকেবো প্রদোনের চুভক্তনি 
আবদ্ধ পভরনেবো প্রদোে োরীনদর  োনে প্র োনশর অেুনর্োদে কদয়, ভেনচর িোভল োিুক্তগুনলো এর অন্তিুমক্ত: এই িথয প্র োশ  রো েনব শুিু জেস্বোনযযর 
সোনথ সংভিষ্ট প্রসনে, যোর অন্তিুমক্ত েনি পোনর, যভদ কস COVID-19-এর সংস্পনশম ভর্নয় থোন , িোেনল আপেোর সন্তোনের ঘভেষ্ট সংস্পনশম আসো 
বযভক্তনদর জোেোনেো, এবং আপেোর সু্কল  ভর্উভেভিনি COVID-19 ভবস্তোর করোনির জেয অেযোেয পদনক্ষপ গ্রেণ  রো। আপেোর সন্তোে সম্পভ মি কযসব 
িথয এই প্রভিষ্ঠোেগুনলো ও COVID-19 পরীক্ষো পভরনেবো প্রদোে োরীনদরন  জোেোনেো েনি পোনর, কসগুনলোর র্নিয আনে আপেোর সন্তোনের েোর্ ও 
COVID-19 পরীক্ষোর ফলোফল, জন্মিোভরখ্/বয়স, ভলে/জোভিনর্োষ্ঠী/জোিীয়িো, সু্কনলর েোর্, ভশক্ষ , ক্লোসরুর্/ন োেিম/পড (ভেভদমষ্ট সীভর্ি ভশক্ষোথমী 
দল), এেনরোলনর্ন্ট ও উপভযভির বৃত্তোন্ত, এবং আফিোর সু্কল বো অেযোেয কপ্রোগ্রোনর্ অশগ্রেণ োরীরো, পভরবোনরর অেযোেয সদসযনদর েোর্, ভি োেো, কফোে 
েের, কর্োবোইল েের, এবং ইনর্ইল ভি োেো।  আপেোর সন্তোে সম্পভ মি িথয প্র োশ  রো েনব শুিু যোনি িো ভশক্ষোথমীনদর কর্োপেীয়িো ও ভেরোপত্তো 
এবং আপেোর সন্তোনের কডিোর (উপোনত্তর) সুরক্ষোর ভবিোে োরী প্রনযোজয আইে এবং ভসভির েীভির সোনথ সোর্ঞ্জসয ভবিোে  নর। 
 NYC ভডপোিমনর্ন্ট অি এডুন শে  NYC ভডপোিমনর্ন্ট অি ইয়ুথ অযোন্ড  ভর্উভেভি কডনিলপনর্ন্ট 
 NYC ভডপোিমনর্ন্ট অি কেলথ  অযোন্ড কর্ন্টোল েোইভজে  NYC কেলথ অযোন্ড েসভপিোলস্  রনপোনরশে 
 NYS ভডপোিমনর্ন্ট অি কেলথ  COVID-19 পরীক্ষোর জেয চুভক্তবদ্ধ পভরনেবো প্রদোে োরী 

সম্মভি 

ভেনচ স্বোক্ষর  রোর র্োিযনর্ আভর্ প্রিযয়ে  রভে কয: 
 আভর্ স্বোিীেিোনব ও কস্বচ্ছোয় এই ফর্ম-এ স্বোক্ষর  নরভে, এবং উপনর বভণমি কেনলনর্নয়র বযোপোনর ভসদ্ধোন্ত গ্রেনণর জেয আর্োর আইভে অভি োর আনে। 
 আভর্ আর্োর সন্তোনের COVID-19 সংক্রর্ণ পরীক্ষোর জেয সম্মভি ভদভচ্ছ। 
 আভর্ জোভে কয আপেোর সন্তোেন  30 কসনেের, 2021 িোভরখ্ পযমন্ত এ োভি বোর পরীক্ষো  রো েনি পোনর, এবং কসগুনলো েনি পোনর (1) কস্টি ও ভসভির 

বোিযিোরূ্ল  আইেোেুযোয়ী NYC DOE-এর সর্য়সূভচ ৃি ভদনে, কযর্ে ইনয়নলো (েলুদ) কজোনের সু্কলগুনলোনি সপ্তোনে এ বোর পরীক্ষো, অথবো (2) যভদ কস 
COVID-19-এর এ  বো এ োভি  উপসর্ম প্রদশমে  নর, অথবো (3) যভদ কস COVID-19 আক্রোন্ত ক োনেো ভশক্ষোথমী, ভশক্ষ  বো স্টোনফর  োেো োভে এনস 
থোন ।  

 আভর্ জোভে কয, এই সম্মভি ফর্ম 30 কসনেের, 2021 িোভরখ্ পযমন্ত তবি থো নব, যভদ েো আভর্ আর্োর সম্মভি প্রিযোেোর  রভে, এই র্নর্ম ভলভখ্িিোনব 
আর্োর সন্তোনের সু্কনলর িোরপ্রোপ্ত কযোর্োনযোনর্র বযভক্তন  জোেোই।   

 আভর্ জোভে কয, যভদ আভর্ আর্োর সম্মভি প্রিযোেোর  ভর বো সই ভদনি অস্বী ৃভি জোেোই, আর্োর সন্তোেন  বোিযিোরূ্ল িোনব িোর কলখ্োপড়ো দূর কথন  
ভশক্ষনণর র্োিযনর্ চোভলনয় কযনি েনি পোনর। 

 আভর্ জোভে কয আইভে অেুনর্োদে সোনপনক্ষ আর্োর সন্তোনের পরীক্ষোর ফলোল ও অেযোেয িথয প্র োশ  রো েনি পোনর। 
 আভর্ জোভে কয, যভদ আভর্ 18 বের বো অভি  বয়স্ক ভশক্ষোথমী েই, ভ ংবো আইে অেুযোয়ী অেয ক োনেোিোনব আর্োর ভেনজর স্বোযযনসবো সম্পভ মি ভবেনয় 

সম্মভি কদই, িোেনল কয প্রসেগুনলোনি "আর্োর সন্তোে" উভিভখ্ি থো নব, কসনক্ষনে িো আর্োন ই বুঝোনব এবং আভর্ আর্োর পনক্ষ সই ভদনি পোরনবো। 

ভপিোর্োিো/অভিিোবন র স্বোক্ষর* 
 (যভদ সন্তোনের বয়স 18 বেনরর  র্ েয়): 

 

িোভরখ্ 

ভশক্ষোথমীর স্বোক্ষর 
(18 বেনরর উপনর েনল বো অেয ক োনেোিোনব 
সম্মভিদোনের অভি োর স্বী ৃি েনল) 

 িোভরখ্ 

 

সন্তোনের/ভশক্ষোথমীর িথয 
সন্তোনের/ভশক্ষোথমীর 

ইংনরভজ বড় অক্ষনর েোর্: 
 

সন্তোনের/ভশক্ষোথমীর 
সু্কল ID/OSIS #: 

 সন্তোনের/ভশক্ষোথমীর 
জন্মিোভরখ্: 

 

সন্তোনের/ভশক্ষোথমীর 
সু্কল 

 

সন্তোনের/ভশক্ষোথমীর 
ভি োেো: 
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