নেভ র 220, 20
ি য় সমতা বাবা-মা, অিভভাবক এবং পি তগণ,
সমতা আমােদর স দায়েক সুরি ত রাখেত এবং COVID-19 স
চ া করেছ। নীেচর িদকিনেদশনা পযােলাচনা ক ন।

িকত ানীয়, রাজ এবং ফডােরল িবিধ মেন চলার

দূরবত িশ ার িনেদিশকায় পা র:

আমােদর যিদ িবদ ালেয়র ভবন ব করার েয়াজন হয় তেব আমরা যথাস ব না শ দওয়ার চ া করব; তেব
সংি
িব ি েত আমােদর দূরবত ানা র করেত হেত পাের। দয়া কের িনি ত হন য আপিন িনয়িমতভােব ু ল
যাগােযােগর জন যাচাই করেছন।

রা ীয় িনেদশাবলীর বাইের মণ:

আমরা অনুেরাধ করিছ আমােদর পিরবার িল িনউ ইয়ক রােজ র বাইের মণ এড়ােনা উিচত। যিদ রা ীয় মেণর
েয়াজন হয় তেব দয়া কের নীেচ নীেচ মেণ িনউ ইয়ক রােজ র িনেদিশকা অনুসরণ ক ন। িনয়ম িলেত িবি ংেয় িফের
আসার জন িনধািরত সমেয়র মেধ 2
নিতবাচক COVID পরী া জমা িদেত হেব:
রাে র বাইের িনউইয়ক

েট য কানও মণকারীর জন , সাম স পূণ রাজ িলেক ছাড় দওয়া, 14 িদেনর বাধ তামূলক

পরী ার বাইের মণকারীেদর জন নতু ন িনেদিশকা নীেচ রেয়েছ:

Trave  মণকারীেদর জন যারা অন রােজ ২৪ ঘ ারও বিশ সময় ধের িছেলন:
○

মণকারীেদর অবশ ই সই রাজ থেক িবদায় নওয়ার িতন িদেনর মেধ এক পরী া হণ করেত হেব।

○ ি তন িদেনর জন
○ত
 ােদর স

পযটক আবশ ক িনউ ইয়েকর আগমেনর, স েরাধ উপর।

েরাধ 4 িদেন পযটক অন COVID পরী া নওয়া উিচত নয়। যিদ উভয় পরী া নিতবাচকভােব

িফের আেস, তেব ি তীয় নিতবাচক ডায়াগনি ক পরী া

াি র পের যা ী খুব তাড়াতািড় পৃথকীকরণ

থেক বিরেয় আসেত পােরন।

Trave  মণকারীেদর জন যারা অন রােজ ২৪ ঘ ারও কম সময় িছেলন:
○ প া

অন ান রাজ থেক তােদর

ান করার পূেব এক পরী া দরকার নই, এবং িনউ ইয়ক রােজ র

মেধ আগমেনর উপর স েরাধ করার দরকার নই।

○ত
 েব,

মণকারীেক িনউ ইয়ক

েট েবেশর পের অবশ ই মণকারীেদর তথ ফম পূরণ করেত হেব এবং

িনউইয়ক পৗঁছােনার 4 িদন পের এক িসিভআইিড ডায়াগনি ক পরী া নওয়া উিচত।

আপনার কানও
ার সােথ,

বা উে গ থাকেল দয়া কের িনরাপেদ থা ন এবং আমােদর জানান us
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