COVID-19 পরীক্ষার জন্য সম্মতির ফর্ম
এতি কীসসর ফর্ম?
COVID-19 সংক্রর্সের জন্য আপন্ার সন্তান্সক পরীক্ষা করসি আর্রা আপন্ার সম্মতি চাইতি। NYC হেলথ + েসতপিাল এবং তন্উ ইয়কম তসতি তিপািমসর্ন্ট
অভ হেলথ অযান্ড হর্ন্টাল োইতজন্-এর সাসথ কাজ কসর তন্উ ইয়কম তসতি তিপািমসর্ন্ট অভ এিুসকশন্ (NYC DOE) এবং তন্উ ইয়কম তসতি তিপািমসর্ন্ট অভ
ইয়ু থ অযান্ড কতর্উতন্তি হিসভলপসর্ন্ট (DYCD) সার্ার রাইতজং-এর অংশগ্রেেকারী, তশক্ষকর্ণ্ডলী এবং স্টাফসের COVID-19 সংক্রর্ে পরীক্ষার জন্য তবতভন্ন
লযাবসরিতর ও পতরসেবা প্রোন্কারীসের সাসথ অংশীোতরত্ব গসে িুসলসি।

আর্ার সন্তান্সক আপন্ারা কি ঘন্ ঘন্ পরীক্ষা করসবন্?
তকিু অংশগ্রেেকারী, তশক্ষকর্ণ্ডলী এবং স্টাফসের পরীক্ষা করার জন্য আর্রা আর্াসের লযাবসরিতর ও পরীক্ষা পতরচালন্াকারী অংশীোরসের প্রতিতি সার্ার
রাইতজং হপ্রাগ্রাসর্ উপতিি েওয়ার বযবিা করতি। আপতন্ যতে সম্মতি হেন্, িােসল আপন্ার সন্তান্ হপ্রাগ্রাসর্র পথতন্সেমশন্া অন্ু যায়ী এক বা একাতিকবার
পরীক্ষার জন্য র্সন্ান্ীি েসি পাসর। এিাোও, আপন্ার সন্তান্সক হপ্রাগ্রার্ চলাকাসল পরীক্ষা করা েসি পাসর (1) হস্টি ও তসতির বািযিার্ূ লক আইন্ান্ু যায়ী,
অথবা (2) যতে হস COVID-19-এর এক বা একাতিক উপসগম প্রেশমন্ কসর, অথবা (3) যতে হস COVID-19 আক্রান্ত হকাসন্া তশক্ষাথমী, তশক্ষক বা স্টাসফর
কািাকাতি এসস থাসক।

পরীক্ষাতি কী?
আপতন্ সম্মতি তেসল, আপন্ার সন্তাসন্র COVID-19 ভাইরাস আসি তক ন্া, িা তন্েময় করসি তবন্ার্ূ সলয একতি পরীক্ষা হন্য়া েসব। পরীক্ষার জন্য ন্র্ুন্া
সংগ্রসের অন্তভুমক্ত আসি Q-Tip-এর অন্ু রূপ একতি ক্ষুদ্র হসায়াব ন্াসকর সার্সন্র অংসশ প্রসবশ করাসন্া এবং/অথবা লালা (থু থু) সংগ্রে করা।

আর্ার সন্তাসন্র পরীক্ষার ফলাফল পতজতিভ আসসল িা কীভাসব জান্সবা?
যতে সার্ার রাইতজং-এ আপন্ার সন্তাসন্র কাি হথসক ন্র্ুন্া সংগ্রে করা েয়, িােসল আপন্ারা হযন্ জান্সি পাসরন্, হসজন্য বাতেসি িার সাসথ আর্রা িথয
পাঠাসবা। সািারেি COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল 48-72 ঘণ্টার র্সিয জান্াসন্া েসব।

আর্ার সন্তাসন্র পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর আর্ার কী করা উতচি?
যতে আপন্ার সন্তাসন্র পরীক্ষার ফলাফল পতজতিভ আসস, িােসল পরীক্ষার ফলাফল পযমাসলাচন্া করসি এবং এরপর কী করসি েসব, হসিা আসলাচন্ার জন্য
অন্ু গ্রে কসর অতবলসে আপন্ার সন্তাসন্র িাক্তাসরর সাসথ হযাগাসযাগ করসবন্। আপন্ার সন্তান্সক বাতেসি রাখসি েসব এবং সন্তাসন্র সার্ার রাইতজং হপ্রাগ্রার্
হকাঅতিমসন্িরসক জান্াসি েসব। আপন্ার সন্তাসন্র পরীক্ষার ফলাফল হন্সগতিভ আসার অথম েসে আপন্ার সন্তাসন্র হেয়া ন্র্ুন্াসি ভাইরাস পাওয়া যায়তন্।
যাসের COVID-19 আসি, িাসের কখন্ও কখন্ও পরীক্ষায় অসতঠক হন্সগতিভ ফলাফল আসস (যাসক বলা েয় "ফলস হন্সগতিভ")। যতে আপন্ার সন্তাসন্র
পরীক্ষার ফলাফল হন্সগতিভ আসস তকন্তু িার COVID-19-এর লক্ষেগুসলা থাসক, তকংবা আপন্ার যতে সন্তাসন্র COVID-19 সংক্রাতর্ি কাসরা সংস্পসশম আসা
তন্সয় উসেগ থাসক, িােসল আপন্ার সন্তাসন্র িাক্তাসরর সাসথ আপন্ার হযাগাসযাগ করা উতচি। আপন্ার যতে একজন্ িাক্তার খুুঁজসি সাোযয প্রসয়াজন্ েয়,
িােসল (844) NYC-4NYC ন্েসর হফান্ করুন্।

তপিার্ািা, অতভভাবক, বা প্রাপ্তবয়স্ক অংশগ্রেেকারী পূ রে করসবন্
তপিার্ািা/অতভভাবসকর িথয
তপিার্ািা/অতভভাবক (ইংসরতজ বে অক্ষসর ন্ার্):
তপিার্ািা/অতভভাবসকর তঠকান্া:
তপিার্ািা/অতভভাবসকর হফান্/সর্াবাইল #:
তপিার্ািা/অতভভাবসকর ইসর্ইল তঠকান্া:
আপন্ার সাসথ হযাগাসযাসগর সবসচসয় ভাসলা পন্থা:
সন্তাসন্র িথয
সন্তান্ (ইংসরতজ বে অক্ষসর ন্ার্):
সন্তাসন্র স্কুল ID/OSIS # (জান্া থাকসল):
সন্তাসন্র সার্ার তিজ হপ্রাগ্রার্:
সন্তাসন্র বাতের তঠকান্া:

T&I 32766 Summer Rising - Student Testing Consent (Bangla/Bengali)

সন্তাসন্র জন্মিাতরখ:

িথয প্রকাশ সংক্রান্ত তবজ্ঞতপ্ত
আইন্ আপন্ার সন্তাসন্র তকিু িথয তন্উ ইয়কম তসতি ও তন্উ ইয়কম হস্টসির তকিু প্রতিষ্ঠাসন্র কাসি এবং িাসের সাসথ পতরসেবা প্রোসন্র চুতক্তসি আবদ্ধ
পতরসেবা প্রোন্কারীসের কাসি প্রকাসশর অন্ু সর্ােন্ হেয়, এসি রসয়সি তন্সচ িাতলকাবদ্ধ তবেয়গুসলা। এই িথয প্রকাশ করা েসব শুিু জন্স্বািয সংতিষ্ট প্রসসে,
এর অন্তভুমক্ত েসি পাসর, যতে আপন্ার সন্তান্ COVID-19 সংক্রাতর্ি কারও কািাকাতি তগসয় থাসক, িােসল আপন্ার সন্তাসন্র ঘতন্ষ্ঠ সংস্পসশম আসা বযতক্তসের
জান্াসন্া এবং আপন্ার কতর্উতন্তিসি COVID-19 তবস্তার হরাসির জন্য অন্যান্য পেসক্ষপ গ্রেে করা। আপন্ার সন্তান্ সম্পতকমি হযসব িথয এই প্রতিষ্ঠান্গুসলা
ও COVID-19 পরীক্ষা পতরচালন্াকারীসেরসক জান্াসন্া েসি পাসর, হসগুসলার র্সিয আসি আপন্ার সন্তাসন্র ন্ার্ ও COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল,
জন্মিাতরখ/বয়স, তলে/জাতিসগাষ্ঠী, সার্ার রাইতজং হপ্রাগ্রাসর্র ন্ার্(গুতল), তশক্ষক, ক্লাসরুর্/সকােিম/পি (তন্তেমষ্ট সীতর্ি তশক্ষাথমী েল), এন্সরালসর্ন্ট ও
উপতিতির বৃ ত্তান্ত, এবং হপ্রাগ্রাসর্ অশগ্রেেকারীরা, পতরবাসরর অন্যন্য সেসযসের বা অতভভাবসকর ন্ার্, তঠকান্া, হফান্ ন্ের, হর্াবাইল ন্ের, এবং ইসর্ইল
তঠকান্া। আপন্ার সন্তান্ সম্পতকমি িথয প্রকাশ করা েসব শুিু র্াত্র আপন্ার সন্তাসন্র িযািার (উপাসত্তর) হগাপন্ীয়িা ও সু রক্ষা তবিান্কারী প্রসযাজয আইন্ এবং
তসতির ন্ীতির সাসথ সার্ঞ্জসয তবিান্ কসর।

• NYC তিপািমসর্ন্ট অভ এিুসকশন্
• NYC তিপািমসর্ন্ট অভ হেলথ অযান্ড হর্ন্টাল োইতজন্
• NYS তিপািমসর্ন্ট অভ হেলথ

• NYC তিপািমসর্ন্ট অভ ইয়ু থ অযান্ড কতর্উতন্তি হিসভলাপসর্ন্ট
• NYC হেলথ অযান্ড েসতপিালস কসপমাসরশন্
• COVID-19 পরীক্ষার জন্য চুতক্তবদ্ধ পতরসেবা প্রোন্কারী

সম্মতি
তন্সচ
•
•
•

•
•
•
•

স্বাক্ষর করার র্ািযসর্ আতর্ প্রিযয়ন্ করতি হয:
আতর্ স্বািীন্ভাসব ও হস্বোয় এই ফর্ম-এ স্বাক্ষর কসরতি, এবং উপসর বতেমি হিসলসর্সয়র বযাপাসর তসদ্ধান্ত গ্রেসের জন্য আর্ার আইতন্ অতিকার আসি।
আতর্ COVID-19 সংক্রর্সের জন্য আর্ার সন্তান্সক পরীক্ষা করার সম্মতি তেতে।
আতর্ বু তি হয আপন্ার সন্তান্সক 1 হসসেের, 2021 িাতরখ পযমন্ত একাতিকবার পরীক্ষা করা েসি পাসর, এবং হসগুসলা েসি পাসর (1) NYC DOE
এবং/অথবা DYCD-এর হপ্রাগ্রাসর্র তন্সেমশন্া বা হস্টি ও তসতির বািযবািকিা অন্ু সাসর তিরকৃি সর্য়সূ তচসি, অথবা (2) যতে হস COVID-19-এর এক
বা একাতিক উপসগম প্রেশমন্ কসর, অথবা (3) যতে হস COVID-19 আক্রান্ত হকাসন্া অংশগ্রেেকারী, তশক্ষক বা স্টাফসের কাসরা সংস্পসশম তগসয় থাসক।
আতর্ বু তি হয, এই সম্মতি ফর্ম 1 হসসেের, 2021 িাতরখ পযমন্ত ববি থাকসব, যতে ন্া আর্ার সন্তাসন্র সার্ার রাইতজং হপ্রাগ্রাসর্র ভারপ্রাপ্ত হযাগাসযাসগর
বযতক্তসক আর্ার সম্মতি প্রিযাোর করতি এই র্সর্ম তলতখিভাসব অবতেি কতর।
আতর্ বু তি হয, যতে আতর্ আর্ার সম্মতি প্রিযাোর কতর অথবা স্বাক্ষর তেসি অস্বীকৃতি জান্াই, িােসল আর্ার সন্তান্সক সার্ার রাইতজং হপ্রাগ্রাসর্ সশরীসর
অংশ তন্সি ন্াও হেয়া েসি পাসর।
আতর্ বু তি হয, আইন্ অন্ু যায়ী আর্ার সন্তাসন্র পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য িথয প্রকাশ করা েসি পাসর।
আতর্ বু তি হয, যতে আতর্ 18 বির বা অতিক বয়সী একজন্ অংশগ্রেেকারী েই, তকংবা আইন্ অন্ু যায়ী অন্য হকাসন্াভাসব আর্ার তন্সজর স্বািযসসবা
সম্পতকমি তবেসয় সম্মতি হেই, িােসল হয প্রসেগুসলাসি "আর্ার সন্তান্" উতিতখি থাকসব, হসসক্ষসত্র িা আর্াসকই হবািাসব এবং আতর্ আর্ার পসক্ষ
স্বাক্ষর করসি পারসবা।

তপিার্ািা/অতভভাবসকর স্বাক্ষর:
(যতে হিসলসর্সয়র বয়স 18 বিসরর কর্ েয়)

িাতরখ:

অংশগ্রেেকারীর স্বাক্ষর:

িাতরখ:

(18 বির বা হবতশ বয়স েসল বা অন্য হকান্ওভাসব সম্মতিোসন্র অতিকার স্বীকৃি েসল)

T&I 32766 Summer Rising - Student Testing Consent (Bangla/Bengali)

