
হামের সংস্পমশে আসা এবং নাগররক শেন সম্পরকে য় তথ্য 

এই নথিটি থনউইয়র্ক  থিটি থিপার্ক মেন্ট অফ হেলি এবং োনথির্ স্বাস্থ্যথবজ্ঞান উইথলয়ােিবার্ক, ব্রুর্থলমন োমের প্রাদরু্ক াব 

িম্পথর্ক ত হে িংস্পর্ক এবং নার্থরর্ র্েন জাথর র্মরমে তা িম্পমর্ক  তিয প্রদান র্মর। 

ককন আোমক এই শেন জারর করা হময়মে? 

9 এথপ্রল, 2019 এর র্থের্নামরর আমদর্ হেমন চলমত বযিক েওয়ার জনয স্বাস্থ্য থবর্ার্ আপনামর্ এর্টি নার্থরর্ র্েন জাথর 

র্মরমে।  

থনউ ইয়র্ক  থিটি অথফি অফ অযািথেথনমের্ন ট্রায়ালি অযান্ড থেয়াথরংি (ওএটিএইচ) (শুনাথনর থবর্ার্) এ আপনার শুনাথনর 

অথির্ার রময়মে। র্েমন িংেুক্ত থনমদকর্াবলী অনিুরণ র্রুন।  

আরে কীভামব তথ্য প্রদান করমত পারর এটি কদখামত কে আরে, বা আোর সন্তানমক টিকা কদওয়া হময়মে, করামগর 

প্ররত অনাক্রেযতা আমে অথ্বা রিরকৎসাগত োড় আমে?  

আপথন েথদ থবশ্বাি র্মরন হে আপনার বা আপনার িন্তান োে, োম্পি এবং  রুমবলা (এেএেআর) টির্া হপময়মেন; োে হরামর্র 

প্রথত অনাক্রেযতা আমে; অিবা আপনার হর্ান থচথর্ৎিার্ত অবস্থ্া আমে ো আপনামর্ এেএেআর পাওয়ার হিমর্ থবরত রামে, 

তােমল আপথন হেথিমর্ল হরর্িক  জো থদমত পামরন (এমত টির্ার্রমণর হরর্িক , অনাক্রেযতা প্রোণ র্রার জনয হিমরালথজ থরমপার্ক , 
বা োম়ের জনয থচথর্ৎিার্ত নথি অন্তরু্ক ক্ত)। স্বাস্থ্য থবর্ামর্ জো হদওয়া িেস্ত হরর্িক  অবর্যই এর্জন থচথর্তিার্ত হপর্াদার 

দ্বারা স্বাক্ষথরত এবং তাথরে েুক্ত েমত েমব। স্বাস্থ্য থবর্ার্ থচথর্ৎিা হরর্িক  পেকামলাচনা র্রমব এবং তারপর র্েন প্রতযাোর র্রমত 

পামর।  

স্বাস্থ্য থবর্ামর্ হেথিমর্ল হরর্িক  জো থদন। এটি 347-396-8851 এ ফযাক্স র্রুন অিবা হরর্মিক র এর্টি অনথুলথপ ইমেল র্রুন 

measlesdocuments@health.nyc.gov।  

আোমক েরদ হামের সংস্পমশের কারমে বারড়মত থ্াকার পরােশে কদওয়া হময় থ্ামক এবং শুনারনর জনয উপরিত 

থ্াকমত না পারর?  

োমের িংস্পমর্কর র্ারমণ আপথন েথদ শুনানীমত উপথস্থ্ত িার্মত না পামরন - বা অনয হর্ামনা র্ারমণ - তােমল পণুঃথনিকারমনর জনয 
র্েমন হদওয়া থনমদকর্াবলী অনিুরণ র্রুন। 

এেএেআর ভযাকরসন সম্পমকে  আোর কী করা উরিত কে সেয় অবরি আোমক বারড়মত থ্াকার পরােশে কদওয়া 
হময়রেল, তার পমর?  

আপনার থচথর্ৎিা প্রদানর্ারীর িামি অযাপময়ন্টমেমন্টর িেয় থনিকারণ র্রুন োমত আপথন আপনার বাথ়ে হেম়ে হবমরাবার প্রিে 

র্েকথদবমি এেএেআর টির্া হপমত পামরন। অথবলমে আপনার হেথিমর্ল হরর্িক  (এর্জন থচথর্ৎিার্ত হপর্াদারমর্ থদময় স্বাক্ষথরত 

এবং তাথরে েুক্ত) ফযাক্স (347-396-8851) অিবা ইমেল (measlesdocuments@health.nyc.gov) র্রুন স্বাস্থ্য থবর্ামর্।  

েথদ আপনার থচথর্ৎিা প্রদানর্ারীর র্ামে এেএেআর টির্া না িামর্ অিবা আপনামর্ েথদ র্যার্থিন থিথনমর্ েুুঁমজ বার র্রমত 

েয় তােমল 311 এ র্ল র্রুন বা স্বাস্থ্য থবর্ামর্র ওময়বিাইমর্ োন https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page।  

করেশনামরর আমদশ, হাে বা এেএেআর টিকা সম্পমকে  তথ্য ককাথ্ায় পামবা?  

র্থের্নামরর আমদর্, োে এবং এেএেআর টির্া িম্পমর্ক  তিয এনওয়াইথি স্বাস্থ্য থবর্ামর্র ওময়বিাইমর্ nyc.gov/health. অিবা 
347-396-7998 এ র্ল র্রুন স্বাস্থ্য থবর্ামর্র র্ামরা িামি র্িা বলার জনয। 
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