সশরীরর উপস্থিত স্কুল-বয়সী মূ লযায়রে সম্মস্থত
স্থশক্ষার্থীর োম:
স্থিকাো:
স্থসস্থর্:
স্টরাভাইডাররর োম:
স্টরাভাইডার এরেস্থি:

স্থশক্ষার্থীর ID#:
অ্যাপার্থরমন্ট #:
স্টের্: স্থেউ ইয়রকথর
স্ট াে েম্বর:
স্ট াে েম্বর:

DOB:
ZIP:

স্থেরদথশো:
এই সম্মস্থতপত্র অ্বশযই সশরীরর মূ লযায়ে শুরুর বা পুেরাররের আরে সম্পন্ন কররত হরব। রস্থতস্থর্ পরীক্ষরের েেয আলাদা আলাদাভারব সম্মস্থত
কররত হরব।
আস্থম, (স্থপতামাতা/অ্স্থভভাবরকর পুস্টরা োম) _________________________________________, আমার সন্তারের স্কুল-বয়সী স্টেশাল
এডুরকশে পরীক্ষে ______________________________________, সশরীরর পস্থরচালোর অ্েু মস্থত স্থদস্থি। আস্থম োস্থে স্টে দূ র স্টর্রক
মূ লযায়রের সু রোে এখেও পাওয়া োরি এবং COVID-19 েরুস্থর অ্বিা ঘ োষণো ঘেয়োর পর ঘেকে তা রাধােয পারি। আমার সন্তারের মূ লযায়ে
স্টেে সোবয সবরচরয় স্থেরাপদ উপারয় সম্পন্ন করা হরত পারর, স্টসেেয আস্থম স্থেরচর শতথগুরলার সারর্ একমত।
1. অ্স্থধরবশরে স্টেসব বযস্থি উপস্থিত র্াকরবে এবং োরদর বয়স 2 বছর বা স্টবস্থশ, তারা নোে-মুরখ আবরে পস্থরধাে কররবে।
2. আমার সন্তাে অ্স্থধরবশে চলাকারল নোে-মুরখ আবরে পস্থরধাে কররব, েস্থদ ো তা শারীস্থরক বা বৃ স্থিেস্থেত কাররে অ্েু পেু ি হয় স্থকংবা
স্থিস্থেশিয়োন েস্থদ স্থেস্থিত হে স্টে স্টসর্া মূ লযায়েরক রভাস্থবত কররব।
3. মূ লযায়রের সারর্ সরাসস্থর সম্পস্থকথত েয়, উপস্থিত এমে সবাইরক মূ লযায়েিরলর কমপরক্ষ 6 ু র্ দূ রর অ্বিাে কররত হরব।
4. উপস্থিত সবাইরক অ্স্থধরবশে শুরুর আরে ও স্টশষ হওয়ার পরর পররই তারদর হাত সাবাে ও পাস্থে স্থদরয় ধু রত হরব বা অ্যালরকাহল-রবেড্
েীবাণুোশক বযবহার করর পস্থরস্কার কররত হরব।
5. েস্থদ মূ লযায়ে আমার বাস্থিরত পস্থরচালো করা হয়, তাহরল আস্থম স্থিস্থেশিয়োকনর েেয আসার পরপর, অ্স্থধরবশে শুরুর স্থিক আরে এবং
অ্স্থধরবশে সমাস্থির পরর একস্থর্ স্থসংক, সাবাে ও স্টপপার র্াওরয়ল বযবহাররর এবং হাত শুকাঘনোর বযবিা করর স্টদরবা।
6. রস্থতস্থর্ অ্স্থধরবশরের আরে COVID-19-এর স্থবস্থভন্ন উপসেথ, স্টেমে জ্বর, কাস্থশ, শ্বাসকষ্ট, ঠোন্ডোয় েোাঁপুশন অ্েু ভূস্থত, ঘপিীকে বযর্া, েলা-বযর্া,
েতুে করর রুস্থচহীেতা বা ঘ্রােশস্থি স্থবরলাপ, ইতযাস্থদ আরছ স্থক ো, স্টসর্া স্থেস্থিত কররত আমার, আমার সন্তারের এবং আমার বাস্থির সবার
সু িতা মস্থের্র কররবা। আমার বাস্থির স্টকউ অ্সু ি হরল বা কারও এ ধররের স্টকারো লক্ষে র্াকরল আস্থম এরেস্থিরক অ্স্থধরবশরের আরে বা
েখে স্টরাভাইডার আমারক স্থেজ্ঞাসা কররবে, তখে োস্থেরয় স্টদরবা।
7. েস্থদ আমার বাস্থির কারও স্টক্ষরত্র স্থেম্নস্থলস্থখস্থতগুরলার স্টকারোস্থর্ ররোেয হরল আস্থম এরেস্থিরক অ্বস্থহত কররবা:
a. স্থবেত 14 স্থদরের মরধয পরীক্ষায় COVID-19 সংক্রমে ধরা পিরল
b. NYC স্টর্ে অ্যান্ড স্টেস স্থর্রমর স্টকারো ডািার COVID-19-এর েেয ঘরর অ্বিাে করার পরামশথ স্থদরল
c. স্থেউ ইয়কথ স্টের্ COVID-19 ভ্রমে সংক্রান্ত উপরদশক (েযারভল এডভাইেস্থর(-এর বাধযবাধকতা অ্েু োয়ী স্টকায়াররন্টাইে আবশযক
হয় (https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory)
8. েস্থদ সশরীরর মূ লযায়ে বাস্থতল কররত এবং দূ র স্টর্রক মূ লযায়ে বযবিা িলাস্থভস্থষি কররত হয়, তাহরল স্টস দূ র স্টর্রক মূ লযায়ে বযবিাস্থর্ হরব
পস্থরবস্থতত
থ মূ লযায়ে, এবং স্টসর্া সশরীরর মূ লযায়রের পোিোপোশি আররকস্থর্ মূ লযায়ে হরব ো।
9. স্থিস্থেশিয়োন অ্স্থধরবশে চলাকারল মূ লযায়রে বযবহােথ কােেপত্র ও ররয়ােেীয় উপকরে ছািা স্টকারো স্টখলো বা স্টকারো স্থেস্থেসপত্র বাস্থিরত
স্থেরয় আসরবে ো।

স্থপতামাতা/অ্স্থভভাবক (ইংররস্থে বি অ্ক্ষরর)
T&I 31600 In-Person School-Age Eval – Consent (Bangla/Bengali)

স্থপতামাতা/অ্স্থভভাবরকর স্বাক্ষর

তাস্থরখ

