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আপিন হয়েতা জােনন েয, 5 -11 বয়সী িনউ ইয়কর্বাসীরা এখন িবনামূেলয্ িপিডয়য্াি�ক ফাইজার COVID-19) িটকা বা 
ভয্ািকসন িনেত পারেব। এিট আপনার স�ান, আপনার পিরবার, আপনার �ুল কিমউিনিট, এবং পুেরা িসিটর �া�য্ ও 
সুরক্ষার জনয্ একিট গুরু�পূণর্ সংবাদ। 
 

িনউ ইয়কর্ িসিট েহলথ্ িডপাটর্েম� এবং NYC েহলথ্ + হসিপটাল/NYC েট� অয্া� ে�ইস েকােরর সােথ অংশীদারে� 
িকছু �ুল সাইট -   এর অ�ভুর্� আপনার স�ােনর �ুল -  এখন ভয্াকিসন �দান করেছ যােত সহেজ যতটা স�ব 
সুরিক্ষত থাকা যায়। অনু�হ কের সংযু� সূিচ েথেক েজেন িনন কখন আপনার স�ােনর �ুেল ভয্াকিসন পাওয়া যােব।  
অনু�হ কের েজেন রাখুন েয, এই ভয্াকিসেনর সুেযাগ শুধুমা� 5 -11 বছর বয়সী িশক্ষাথর্ীেদর জনয্।  5 বছেরর কম এবং 
11 বছেরর অিধক বয়েসর েরাগীেদর েদখা হেব না। 
 

আপনার স�ােনর জনয্ িটকা বা ভয্াকিসন �হণ িনরাপদ, েগাপনীয় ও সহজ। আপনার যা জানা �েয়াজন তা এখােন েদয়া 
হেলা:  
• ভয্াকিসন �হণ করেত আপনােক ইিমে�শেনর �য্াটাস বা অব�ার �মাণ বা েসাশয্াল   
   িসিকউিরিট ন�র িদেত হেব না। পিরিচিত শুধু বয়েসর �মােণর জনয্ �েয়াজন।  
• ভয্াকিসন �হণ করেত আপনার েহলথ্ ইনসুয্েরে�র �েয়াজন েনই।  
• 5 েথেক 11 বছর বয়সী িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতা অথবা অিভভাবক বা অনয্ েকান �া�বয়�  �য��দানকারী িযিন 

িপতামাতা অথবা অিভভাবক �ারা িনযু� - তােদর সােথ ভয্াকিসন সাইেট েযেত হেব। স�িত অবশয্ই �দান করেত 
হেব। 

• ভয্াকিসেনর সােথ স�িকর্ত সকল েরকডর্ ও তেথয্র েগাপনীয়তা কেঠারভােব েমেন চলা হয়।  
• িটকা বা ভয্াকিসন েদয়া হয় �িশিক্ষত েপশাদার �া�য্কমর্ীেদর �ারা।  
• সাইেট তাৎক্ষিণকভােব েটিলেফােন বহুভাষায় েদাভাষী পাওয়া যােব। 
 

সকল সাইট উভয় �থম এবং ি�তীয় িপিডয়য্াি�ক ফাইজার ভয্াকিসেনশন িদেত সক্ষম হেব।   যিদও এইসব সাইেট 
ভয্াকিসেনশন কেঠারভােব 5-11 বছর বয়সীেদর জনয্, তথািপ েটি�ং সকল েরাগী যােদর বয়স 4  এবং তার অিধক 
তােদর জনয্ লভয্ থাকেব।   PCR েট�সহ (ফলাফল ~48 ঘ�ায়) এবং �ত অয্াি�েজন েট� (ফলাফল - 30 িমিনেট)  
- এসব েটি�ং জনসাধারেণর জনয্ লভয্ থাকেব।  
 

ভয্াকিসন �হেণ েজার সুপািরশ করা হেলও তা বাধয্তামূলক নয়। তেব িসিটবয্াপী ভয্াকিসন �দান COVID-19 
আ�াে�র সংখয্া নাটকীয়ভােব কিমেয়েছ যা িসিটর সবিকছু পুনরায় খুেল িদেত, সশরীের সমােবশ করেত, একিট 
উ�লতর ভিবষয্ত গড়েত সাহাযয্ কেরেছ।  
 

এসব বা�ব তথয্ িনেয় আপনার েকােনা �� থাকেল nyc.gov/covidvaccine ওেয়বসাইট েদখুন। আমরা আশা করিছ 
েয আপিন �ত আপনার স�ােনর ভয্াকিসন �হেণর িবষয়িট িবেবচনা করেবন। 
 

িবনীত, 
 

 
 িচফ এি�িকউিটভ অিফসার 
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