COVID-19 টিকা সম্পর্কে মানুষের সাথে কথা বলা
শ্রদ্ধার সাথে শুনুন, আপনার কাহিনী শেয়ার করুন এবং মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জায়গা দিন।

• টিকা নেবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারকে সম্মান
করুন।
• তর্ক, মত প্রকাশ করা বা মানুষকে টিকা নিতে বলা এড়িয়ে চলুন।

• মানুষকে তাদের উদ্বেগ শেয়ার করার জন্য জায়গা করে দিতে বিরাম দিন।
• বিজ্ঞান এবং তাদের ব্যক্তিগত উদ্বেগ উভয় নিয়েই আল�োচনা করুন।

• যদি তারা টিকা নেওয়ার জন্য সম্মত না থাকেন তাহলে মানুষদের আবার আমন্ত্রণ
করুন কথা বলার জন্য।
1. কথ�োপকথন শুরু করুন।

• আপনি কি এখনও একটি COVID-19 টিকা নিয়েছেন?

2. তাদের যে ক�োন�ো উদ্বেগ শেয়ার করার জন্য মানুষকে আমন্ত্রণ জানান।
• C
 OVID-19 টিকা পাওয়ার বিষয়ে আপনি কেমন অনুভব করছেন?
• আ
 পনার জন্য টিকা নিতে কি সহজতর করবে?

3. তাদের উদ্বেগগুলি বা অতীতের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলিকে স্বীকৃতি জানান।
• এই বিষয়ে আপনার উদ্বেগগুলি শুনছি...

4. আ
 পনি আপনার কাহিনী শেয়ার করতে বা আপনি যা জানেন তা শেয়ার করতে পারেন
কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন।
• টিকা সম্পর্কে আমি যা শিখেছি তা কি আপনাকে বলতে পারি?

5. সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করুন।

	
মানুষকে তথ্য, সংস্থান, এবং উপাদান সম্পর্কে জানতে
দিন nyc.gov/covidvaccine এ, যেমন:

• আ
 জ টিকা নিন! on.nyc.gov/get-vaccinated
• C
 OVID-19 টিকাসমূহ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য
on.nyc.gov/truth-vaccines
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• ক
 ারা একটি COVID-19 টিকা নিতে পারবেন?
on.nyc.gov/receive-vaccine
• প্র
 জনন স্বাস্থ্য এবং COVID-19 টিকাসমূহ
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• m
 RNA COVID-19 টিকাসমূহ যেভাবে কাজ করে:
on.nyc.gov/mrna-vaccines
• J ohnson & Johnson COVID-19 টিকা
কিভাবে কাজ করে on.nyc.gov/johnson-vaccine

6. একটি টিকা পাওয়ার বিষয়ে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা
শেয়ার করুন।
• আ
 মি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে টিকা নেওয়ার ঝুঁকিগুলি
COVID-19 হওয়ার এবং আমার এটি বাড়িতে আমার
পরিবারের কাছে আনার ঝুঁকির তু লনায় কম।
• আ
 মার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি ছিল...

7. তাদের জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাদের শেয়ার করা অগ্রাধিকারগুলি চিহ্নিত করে
সাধারণ ভিত্তি খুঁজুন।
• মনে হচ্ছে আমরা দুজনেই আমাদের পরিবারকে রক্ষা করতে চাই।

8. যারা টিকা নিতে চান তাদের সহায়তা প্রদান করুন।

• আ
 মি কি আপনাকে টিকা নেওয়ার জন্য সময় এবং স্থান খুঁজতে
সাহায্য করতে পারি?

নিউ ইয়র্ক সিটিতে COVID-19 এর টিকা উপলব্ধ 12 বছর বা তার বেশি বয়সী
যে যে কার�ো জন্য। nyc.gov/vaccinefinder এ যান বা 877-829-4692
নম্বরে কল করুন আপনার কাছে একটি সাইট খুঁজে পেতে। বাড়িতে টিকা নিতে
877-829-4692 এ কল করুন বা nyc.gov/homevaccine এ ফর্মটি
পূরণ করুন একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য।

পরিস্থিতি যেমন হবে সেই অনু য ায়ী NYC স্বাস্থ্য দপ্তর তার সুপ ারিশগুলি পরিবর্তন করতে পারে। 10.4.21

