
 

T&I 31600 In-Person SETSS – Consent (Bangla/Bengali) 

সশরীরর স্পেশাল এডুরেশন টিচার সারপািট সাটভটরসস (টশক্ষে সহায়তা পটররেবা, SETSS)-এর সম্মটত 
টশক্ষার্টীর নাম: টশক্ষার্টীর ID#: DOB: 
টিোনা: অ্যাপািটরমন্ট #: 
টসটি: স্পেি: টনউ ইয়রেটর ZIP: 
স্পরাভাইডাররর নাম: স্প ান নম্বর: 
স্পরাভাইডার এরেটি:  স্প ান নম্বর: 

টনরদটশনা: 
এই সম্মটতপত্র অ্বশযই সশরীরর SETSS শুরুর বা পুনরাররের আরে সম্পন্ন েররত হরব। 

আটম, (টপতামাতা.অ্টভভাবরের পূররা নাম) _________________________________________, আমার সন্তারনর স্পেশাল এডুরেশন টিচার 
সারপািট সাটভটরসস (টশক্ষে সহায়তা পটররেবা, SETSS) সশরীরর পটরচালনার অ্নুমটত টদটি। আটম োটন স্পে দূর স্পর্রে SETSS সাটভটরসর সুরোে 
এখনও পাওয়া োরি এবং COVID-19 েরুটর অ্বস্থা ণা দেয়ার পর দেকেদ াষ  তা রাধানয পারি। আমার সন্তারনর SETSS সোবয সবরচরয় 
টনরাপদ উপারয় রদান েরা হরত পারর, স্পসেনয আটম টনরচর শতটগুরলার সারর্ এেমত। 

1. অ্টধরবশরন স্পেসব বযটি উপটস্থত র্ােরবন এবং োরদর বয়স 2 বছর বা স্পবটশ, তারা -নাে মুরখ আবরণ পটরধান েররবন। 
2. আমার সন্তান অ্টধরবশন চলাোরল -নাে মুরখ আবরণ পটরধান েররব, েটদ না তা শারীটরে বা বৃটিেটনত োররণ অ্নুপেুি হয় টেংবা 

টেংবা স্পরাভাইডার েটদ টনটিত হন স্পে স্পসিা রদত্ত সাটভটসরে উরেখরোেযভারব রভাটবত েররব। 
3. অ্টধরবশরনর সারর্ সরাসটর সম্পটেটত নে, উপটস্থত এমন সবাইরে অ্টধরবশনস্থরলর েমপরক্ষ 6  ুি দূরর অ্বস্থান েররত হরব। 
4. উপটস্থত সবাইরে অ্টধরবশন শুরুর আরে ও স্পশে হওয়ার পরর পররই তারদর হাত সাবান ও পাটন টদরয় ধুরত হরব বা অ্যালরোহল-রবেড্ 

েীবাণুনাশে বযবহার েরর পটরস্কার েররত হরব। 
5. েটদ অ্টধরবশন আমার বাটিরত পটরচালনা েরা হয়, তাহরল আটম SETSS স্পরাভাইডাররর েনয আসার পরপর, অ্টধরবশন শুরুর টিে আরে 

এবং অ্টধরবশন সমাটির পরর এেটি টসংে, সাবান ও স্পপপার িাওরয়ল বযবহাররর এবং হাত শুোনর বযবস্থা েরর স্পদরবা। 
6. রটতটি অ্টধরবশরনর আরে COVID-19-এর টবটভন্ন উপসেট, স্পেমন জ্বর, োটশ, শ্বাসেষ্ট, ঠান্ডায় োাঁপুনন অ্নুভূটত, দপশীকে বযর্া, েলা-বযর্া, 

নতুন েরর রুটচহীনতা বা ঘ্রাণশটি টবরলাপ, ইতযাটদ আরছ টে না, স্পসিা টনটিত েররত আমার, আমার সন্তারনর এবং আমার বাটির সবার 
সুস্থতা মটনির েররবা। আমার বাটির স্পেউ অ্সুস্থ হরল বা োরও এ ধররনর স্পোরনা লক্ষণ র্ােরল আটম এরেটিরে অ্টধরবশরনর আরে বা 
েখন স্পরাভাইডার আমারে টেজ্ঞাসা েররবন, তখন োটনরয় স্পদরবা। 

7. েটদ আমার বাটির োরও স্পক্ষরত্র টনম্নটলটখটতগুরলার স্পোরনাটি ররোেয হরল আটম এরেটিরে অ্বটহত েররবা: 
a. টবেত 14 টদরনর মরধয পরীক্ষায় COVID-19 সংক্রমণ ধরা পিরল 
b. NYC স্পিে অ্যান্ড স্পেস টিরমর স্পোরনা ডািার COVID-19-এর েনয ঘরর অ্বস্থান েরার পরামশট টদরল 
c. টনউ ইয়েট স্পেি COVID-19 ভ্রমণ সংক্রান্ত উপরদশে (েযারভল এডভাইেটর(-এর বাধযবাধেতা অ্নুোয়ী স্পোয়াররন্টাইন আবশযে 
হয় (https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory) 

8. েটদ সশরীরর মূলযায়ন বাটতল েররত এবং দূর স্পর্রে মূলযায়ন বযবস্থা স্থলাটভটেি েররত হয়, তাহরল স্পস দূর স্পর্রে মূলযায়ন বযবস্থাটি হরব 
পটরবটতটত মূলযায়ন, এবং স্পসিা সশরীরর মূলযায়রনর পাশাপানশ আররেটি মূলযায়ন হরব না। 

9. SETSS স্পরাভাইডার অ্টধরবশন চলাোরল পরীক্ষরণ োেেপত্র ছািা স্পোরনা স্পখলনা বা স্পোরনা টেটনসপত্র বাটিরত টনরয় আসরবন না। 

 

  
টপতামাতা/অ্টভভাবে (ইংররটে বি অ্ক্ষরর) টপতামাতা/অ্টভভাবরের স্বাক্ষর তাটরখ 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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