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May 11, 2020 

 

Dear Families, 

 

Health and safety is our top priority, and the New York City Department of Health and Mental 

Hygiene (NYC Health Department) and the Department of Education (DOE) continue to work 

together to keep the city’s students, families, and staff members safe, healthy, and informed as the 

novel coronavirus (COVID-19) pandemic evolves.  

 

The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System 

Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City 

and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between 

PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID-

19, but the connection is still not clear. 

 

PMIS is a rare condition that is not contagious. However, because it is life-threatening, it is 

important to know the signs. Most children have a persistent, high fever lasting several days, along 

with other symptoms, including: 

 Irritability or sluggishness 

 Abdominal pain without another explanation 

 Diarrhea 

 Vomiting 

 Rash  

 Conjunctivitis, or red or pink eyes 

 Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck 

 Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry 

 Swollen hands and feet, which might also be red 

 

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor 

will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your 

child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately. 

 

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and 

children take precautions to prevent the spread of COVID-19.  

 

 

 

 
29 মে, 2020  

  
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 
   
 আোদেি প্রিপ্রিওন্যাল এন্প্রিচদেন্ট মেন্টািগুদলাদে (REC) আপন্াি েন্তান্দে অবযাহেভাদব েংস্থান্ িোদন্ি েুদ ার্ মেয়াি 
িন্য আপন্াদে ধন্যবাে। ন্দভল মোদিান্াভাইিাে (COVID-19) েহাোিীি প্রববেগদন্ি েেয় প্রেপ্রিি প্রিক্ষার্গী, পপ্রিবাি, ও স্টাফ 
েেেযদেি প্রন্িাপে, েুস্্থ, ও অবপ্রহে িাখদে প্রন্উ ইয়েগ প্রেপ্রি প্রিপািগদেন্ট অভ মহলথ্ অযান্ড মেন্টাল হাইপ্রিন্ (DOHMH) এবং 
প্রিপািগদেন্ট অভ এিুদেিন্ (DOE) এেদ াদর্ অবযাহেভাদব োি েদি  াদে। আোদেি েপ্রেউপ্রন্প্রিি স্বাস্থয ও েুিক্ষা আোদেি 
েদবগাচ্চ িাধান্য, এবং আেিা প্রন্দেগিন্া অবযাহেভাদব িোন্ েিদবা এবং প্রিক্ষার্গী, পপ্রিবাি, ও স্টাফ েেেযদেি প্রন্িাপে িাখদে 
 র্া র্ েেল পেদক্ষপ গ্রহণ েিদবা।   
 
েুই েপ্তাহ আদর্, আেিা আপন্াদেি োদর্ মেদলদেদয়দেি িীবদন্ি িন্য েম্ভাবয হুেপ্রেস্বরূপপ এেপ্রি প্রবিল উপের্গ, মপপ্রিয়াপ্ররিকে 
োপ্রি-প্রেদস্টে ইন্ফ্ল্যাদেিপ্রি প্রেন্দরাে (PMIS) েম্পদেগ প্রেেু ের্য প্রেদয়প্রেলাে। প্রবর্ে েপ্তাদহ, আেিা DOHMH িান্দে মপদিপ্রে 
ম  এই উপের্গ োপ্রিপ্রেদস্টে ইন্ফ্ল্যাদেিপ্রি প্রেন্দরাে ইন্ প্রচদেন্ (MIS-C) প্রহদেদব ন্েুন্ ন্ােেিণ েিা হদয়দে। DOHMH 
ম  প্রন্দেগিন্া ইেুয ো েদিদে ো এখন্ও বহাল িদয়দে, এবং MIS-C েংক্রান্ত এই গুরুত্বপূণগ ের্য ম দোদন্া েেয় মেখদে 
আেিা আপন্াদে nyc.gov/health প্রভপ্রিি েিদে অনু্দিাধ েিপ্রে। এোড়াও মেখাদন্, আপপ্রন্ MIS-C েংক্রান্ত এেপ্রি ের্যপত্র 
বা ফযাক্ট প্রিি পাদবন্,  া র্ে েপ্তাদহ িোন্ েিা হদয়দে এবং এখাদন্ এোপ্রধে ভাষায় েেয অনু্প্রেে হদয়দে। 
 
 প্রেও MIS-C এেপ্রি প্রবিল উপের্গ এবং েংক্রােে ন্য়, এিা িীবদন্ি িন্য েম্ভাবয হুেপ্রেস্বরূপপ। MIS-C-এি লক্ষণ এবং 
উপের্গগুদলা িান্া গুরুত্বপূণগ, ম িায় েদয়েপ্রেন্ ধদি র্াোি অপ্রবিে ও উচ্চ োপোত্রাি পািাপাপ্রি: 

● প্রখিপ্রখদিভাব অর্বা েন্থির্প্রে 
● মোন্ বযাখযা োড়াই মপদি বযর্া 
● িায়প্রিয়া 
● বপ্রে েিা 
● ফুেেুপ্রড় বা ি যাি 
● েন্িাঙ্কপ্রিভাইপ্রিে, অর্বা মচাখ উঠা (লাল বা মর্ালাপ্রপ মচাখ)    
● ঘাদড়ি এে পাদি প্রলম্ফ মন্াি ("গ্ল্যান্ড) ফুদল  াওয়া 
● লাল হদয় মফদি  াওয়া মঠাোঁি অর্বা লাল হদয়  াওয়া প্রিহ্বা ম িা মেখদে স্ট্রদবপ্রিি েে হদয়  ায় 
● হাে এবং পা ফুদল  াওয়া, মেগুদলাও লাল হদে পাদি 

   
আপন্াি েন্তান্ REC োইদি উপপ্রস্থে র্াোোদল COVID-19-এি েংক্রেণ মিাদধ আেিা অবযাহেভাদব োবধান্ো অবলম্বন্ 
েদি  াব। আপন্াি REC োইি অবযাহেভাদব উপপ্রস্থে িপ্রেপ্রি মেদলদেদয়দে ন্াে-েুদখি েুদখাি িোন্ েিদব, এবং উপপ্রস্থে 
র্াোোদল েেল মেদলদেদয়ি এই েুদখাি অবযাহেভাদব পপ্রিধান্ বাধযোেূলে।  এোড়াও প্রিক্ষার্গী এবং স্টাফদেি অবযাহেভাদব 
ভাদলাভাদব হাে পপ্রিষ্কাি এবং পািস্পপ্রিে েূিত্ব বিায় িাখদে হদব। স্টাফ এই অভযােগুদলা েেলদে অবযাহেভাদব মিখাদবন্ 
এবং উপপ্রস্থে েবাইদে এগুদলা চচগা েিদে মিাি মেদবন্।  
 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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May 11, 2020 

 

Dear Families, 

 

Health and safety is our top priority, and the New York City Department of Health and Mental 

Hygiene (NYC Health Department) and the Department of Education (DOE) continue to work 

together to keep the city’s students, families, and staff members safe, healthy, and informed as the 

novel coronavirus (COVID-19) pandemic evolves.  

 

The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System 

Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City 

and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between 

PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID-

19, but the connection is still not clear. 

 

PMIS is a rare condition that is not contagious. However, because it is life-threatening, it is 

important to know the signs. Most children have a persistent, high fever lasting several days, along 

with other symptoms, including: 

 Irritability or sluggishness 

 Abdominal pain without another explanation 

 Diarrhea 

 Vomiting 

 Rash  

 Conjunctivitis, or red or pink eyes 

 Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck 

 Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry 

 Swollen hands and feet, which might also be red 

 

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor 

will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your 

child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately. 

 

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and 

children take precautions to prevent the spread of COVID-19.  

 

 

 
 
ম েব মেদলদেদয়ি েীঘগদেয়ােী িািীপ্রিে অবস্থা িদয়দে োদেি িদন্য COVID-19-এি োিদণ পপ্রিপ্রস্থপ্রে খািাপ হবাি উচ্চ 
েম্ভাবন্া আদে এবং িপ্রেদিাধেূলে পেদক্ষপ গ্রহদণ প্রবদিষ  ত্নিীল হওয়া উপ্রচে।  প্রে আপন্াি েন্তান্ অপ্রবিে জ্বি েহ অেুস্থ 
হদয়  ায়, েদব অনু্গ্রহ েদি আপন্াি িাক্তািদে মফান্ েরুন্। অনু্গ্রহ েদি আপন্াি েন্তাদন্ি েেল উপের্গ প্রলদখ িাখুন্, 
োিণ এই ের্যগুদলা বযবহাি েদি িাক্তাি পিবেগী পেদক্ষপগুদলা প্রন্ধগািণ েিদবন্।  প্রে আপন্াি েন্তান্ অেযন্ত অেুস্থ হয়, 
োহদল অনু্গ্রহ েদি োৎক্ষপ্রণেভাদব প্রন্েিস্থ ইোদিগপ্রি রুদে  ান্ অর্বা 911-এ মফান্ েরুন্।   
 
MIS-C েংক্রান্ত েবগদিষ েদর্যি িন্য অনু্গ্রহ েদি nyc.gov/health প্রভপ্রিি েরুন্, এবং মোদন্া িশ্ন র্ােদল 311-এ ম ার্াদ ার্ 
েরুন্।  মোদন্া িশ্ন ও উদের্ র্ােদল অনু্গ্রহ েদি আপন্াি REC োইি েুপািভাইিাদিি োদর্ ম ার্াদ ার্ েরুন্। 
  
  
প্রবন্ীে,   

                                                                                        
  

প্রিচািগ এ. োিান্িা (Richard A. Carranza)   ওক্সইপ্রিে বািবি (Oxiris Barbot), MD 
চযাদিলি        েপ্রেিন্াি 
NYC প্রিপািগদেন্ট অভ এিুদেিন্     প্রিপািগদেন্ট অভ মহলর্ অযান্ড মেন্টাল হাইপ্রিন্ 
 
  

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

