
আপনার �া��, পিরবার, 
এবং কিমউিনিটেক 
সরুি
ত রাখনু।

আপনার পিরচয়প� এবং িবমার কাড�  েদখােত 
বলা হেব িক� েট� করােনার জন� েস�িল 
আবিশ�ক নয়। আপনােক আপনার অিভবাসন 
ি িতর কথা িজ�াসা করা হেব না। COVID-19 
েটি�ং এবং পিরচয�া পিরেষবা�িল পাবিলক 
চাজ�  আইেনর অধীেন একিট সরকাির সিুবধা 
নয়। আপনার েকােনা তথ� পিুলস বা 
য�ুরা�ীয় অিভবাসন আিধকািরকেদর সােথ 
েশয়ার করা হেব না।

আপনার েটে�র ফলাফল�িলর পের, একজন 
িরেসাস� েনিভেগটর আপনােক এবং আপনার 
পিরবারেক িনরাপদ পিরচয�া েপেত সহায়তা 
করেবন। আপনােক আপনার ঘিন� সাি�েধ� 
থাকা মানষুেদর কথাও িজ�াসা করা হেব যােত 
তােদরও েট� করােনা যায়।

আপিন, বা আপিন যার সােথ থােকন, তােদর 
মেধ� েকউ COVID-19 এর জন� পিজিটভ 
পরীি�ত হন, তাহেল আপনার েসের ওঠার 
জন� আপিন িবনামূেল� একিট েহােটেলর ঘের 
থাকারও সেুযাগ েপেত পােরন।

H+H েটি�ং সাইট 
44006 3rd Avenue, Bronx, NY 10457 
(ই� 174th ি�েটর েকােণ)
েসামবার - রিববার: সকাল 9 টা - সে�� 7 টা

েস�. সাইমন �ক চাচ�   
2191 Valentine Avenue, Bronx, NY 10457
(ই� 182nd ি�ট এবং রায়ার অ�ািভিনউ এর েকােণ)
েসামবার – শিনবার: সকাল 11 টা - রাত 8 টা
রিববার: সকাল 9 টা - রাত 8 টা
8 ই জলুাই - 22 েশ জলুাই পয�¡ এই সাইটিটেত েটি�ং করােনা যােব।
15 িমিনেটর মেধ� েটে�র ফলাফল�িল পাওয়া যােব। *
*অনু£হ কের েনাট করেবন েয েটে�র ফলাফল�িল েপেত েদির হেত পাের।

িনউ ইয়ক�  িসিট এই সাইট�িলেত িবনামূেল�র েটি�ংেয়র 
¤¥াব িদে¦:

িবনামেূল�র েমাবাইল েটি�ং সাইট:
ে�য়ারম� পাক�  
2263 Crotona Avenue
(পবূ� 183rd ি�েটর েকােণ)
বুধ ও বহৃ¨িতবার সকাল 11 টা - িবেকল 4 েট
15 ই জলুাই - 16 ই জলুাই পয�¡ েটি�ং করােনা যােব।

ি ম� পাক�  
(ই� ি©মেªর ¤েবশ«ার)
 বহৃ¨িতবার: সকাল 11 টা - িবেকল 4 েট
16 ই জলুাই েটি�ং করােনা যােব। 

আপিন আপনার ¬া � েসবা ¤দানকারী বা ®¯স েকয়ার, SOMOS এবং েসª বারনাবাস েহলথ িসে�ম সহ অন�ান� সাইেটও েট� করােত পােরন। 
একিট সাইট েদখেত nyc.gov/covidtest এ যান ।

উপসগ� থাকুক বা না থাকুক বা ঝঁুিক কম 
থাকুক বা েবিশ থাকুক, ¤েত�ক িনউ 
ইয়ক� বাসী এখন একিট COVID-19 
ডায়েগানি�ক েট� করেত পারেবন। 

আেরা তেথ�র জন�,  nyc.gov/health/coronavirus েদখনু বা 311 ন�ের েফান ক�ন।


