April 6, 2020
প্রিয় সম্পূ র্ণ পপ্রিষেবা কপ্রিউপ্রিটি স্কুল স্বাস্থ্য ককন্দ্র পপ্রিবাি:
আিিা ত োমোদেরদে অদেে মদে েরর! আিিা আশা কপ্রি কে আপরে এবং আপিাি পপ্রিবািষক রেদে ভোল আদেে আিিা আপিাষক এটি কিির্ কিপ্রি
আপিাষক এিি সািাপ্রিক সংস্থ্াি দুিকাষল সহায়ক হষে পাষি এিি সংস্থ্াি সিবিাষহি িিয প্রিঠি আিাষেি িেু ি রুটিিগুপ্রলষে সািঞ্জসয কিা। িথিে,
সবাি িিয, েষব প্রবষশেে আিাষেি বাচ্চাষেি িিয, আিিা এগুপ্রল রূপান্তপ্রিে একটি কিাট গল্প ভাগ কিষে িাই প্রশশু িষিাপ্রবজ্ঞািী আিা কগাষিি:
ঝিনু কের গল্প
“আপপ্রি প্রক িাষিি কসই সাগষিি কথা োিা সিুষেি েলষেষশ বাস কষিি প্রেপ্রি এি প্রবষশে বযবহাি কষিি ককািও িুষতা তেপ্রি িা হওয়া অবপ্রি প্রক প্রকিু
প্রবিত কিষি? এই কঠিি প্রেিগুপ্রলষে আিিা প্রিিুষকি িষো এবং কখি হষে পাপ্রি প্রকিু আিাষেি প্রবিত কিষি, আিাষেি অিুভূপ্রেগুপ্রল লক্ষ্য করুি একাকী, দু: প্রখে, িাগাপ্রিে, হোশ, সুখী, প্রিপ্রন্তে, প্রশপ্রথল, প্রবভ্রান্ত, প্রিশ্র আপ। আিাষেি কেষহি অিুভূপ্রেগুপ্রল কেভাষব অিুভব কষিষি ো লক্ষ্ করুি।
আিাষেি অিুভূপ্রেি একটি িপ্রব আঁকুি, আিাষেি অিুভূপ্রে সম্পষকণ কথা বলুি এবং প্রিন্তা। প্রিষিি িপ্রব আঁকুি। আিাষেি শিীি অিুভব কষি িুডষলি িষো
looseপ্র ষল বা পাথষিি িষো শত? এটা হালকা কবাি হয় বা ভািী? আিাষেি কেষহি উপি আিিা এই
অিুভূপ্রেগুপ্রল ককাথায় অিুভব কপ্রি? প্রক অিুভূপ্রে প্রক িে কেখাষে? োিা প্রক বষল? প্রিিুষকি িষো,
আিাষেি িুষতাি কক্ষ্ষে ো প্রবিত কিষি ো কিাি িিয আিাষেি প্রবষশে ক্ষ্িো িষয়ষি। কখি আিাষেি
অিুভূপ্রেগুপ্রল অষিক বড়, খুব গিি বা খুব শীেল হষয় োয়, আিিা কসগুপ্রল শীেল কিষে বা গিি কিাি
িিয প্রকিু কিষে পাপ্রি োষেি. আিিা আিাষেি অিুভূপ্রেি িপ্রে সেয় এবং কিিিয় হষে পাপ্রি। আিাষেি
অিুভূপ্রে উষপক্ষ্া কিা োষেি কেষে কেষব িা দূষি। আিাষেি কী আপ্রলঙ্গি বা কথা বলাি িিয বা কািও
কাষি আিাষেি বলষে হষব কে প্রিপ্রিসগুপ্রল হষব need ঠিক আষি? আিিা আিাষেি িি, হৃেয় এবং
কেহষক শান্ত কিাি িিয শ্বাস-িশ্বাষসি শপ্রত বযবহাি কিষে পাপ্রি। আিিাও পাপ্রি গাি, হাি, িাি বা লাফ!
এখি কল্পিা করুি কে আিাষেি একটি েীর্ণ, প্রবষশে কডণ িষয়ষি ো আিাষেি হৃেয় কথষক অন্তষিি প্রেষক োয় আিিা ভাষলাবাপ্রস সিস্ত িািুে। এই কডণ
আিাষেি একসাষথ কোগোি। আিিা একা িই. আিাষেি সবাি প্রবষশেত্ব আষি শপ্রত এবং প্রিিুষকি িষো, আিিা িুষতা তেপ্রি কিষে পাপ্রি ”
পড়াি িিয আপিাষক িিযবাে! আিিা স্কুষল প্রফষি এষস কী কী িুষতা ো সন্ধাষিি অষপক্ষ্ায় িষয়প্রি আপিাি িুষতা তেপ্রিষে সহায়ো কিাি িিয আপপ্রি
কী তেপ্রি কষিষিি এবং কী অিুভূপ্রেগুপ্রল সিাত কষিষিি। আিিাও শুিষে িাই আপিাি েীর্ণ, প্রবষশে কডণটি বযবহাি কষি আপপ্রি কাি সাষথ সংষোগ
কিষিি। প্রিম্নপ্রলপ্রখে পৃষ্ঠাগুপ্রলষে েয়া কষি েথয এবং সহায়ক সংস্থ্ািগুপ্রলি প্রলঙ্কগুপ্রল সন্ধাি করুি। সম্পে এখাষি অন্তভুণত এই কিইপ্রলং প্রহসাষব আপ টু
কডট আষি। েথয দ্রুে পপ্রিবেণ ি হয় এবং সবণো িয় সঠিক, োই আিিা আপিাষক ওষয়বসাইট কথষক িাপ্ত েষথযি উপি প্রিভণ ি কিষে অিুষিাি কপ্রি।

এেটি তেসফু ল সমে চলোেোলীে স্বোস্থ্য ত োগোদ োদগর জেয টিপস
রপ োমো োর মদযয মোইন্ডফু দলন্স মোদে রে?
আমোদের রেজস্ব আদেগ এেং আচরণগুরল পররচোলেো েরো েোচ্চোদের েীভোদে তেখোদেো োে োর মূল চোরেেোঠি
োদের পররচোলেো েরুে। এ েোরদণই এেোরলোইেস আমোদের আদগ আমোদের অরিদজে মোস্ক লোগোদ েদল
আপেোর সন্তোদের মুদখোে লোগোদ পোদর। মদেল েরোর আদগ আপেোদে রেেন্ত্রণ েরদ হদে
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আপেোর সন্তোদের জেয রেেন্ত্রণ
দুভভ োগযক্রদম, খে আপরে চোপ, ক্লোরন্ত এেং অরভভূ হে, খে এটি েঠিে
আপেোর সন্তোদের জেয উপলব্ধ থোকুে। এই তচষ্টো েরোর সমে রেেু সোযোরণ রেষে মদে রোখদেে
এেং অরেরি সমে:
❖ মোইন্ডফু ল পযোদররটংদের অথভ "রেখুুঁ রপ ো েো মো ো" হওেো এেং হ'ল েে রেেু আপরে েযথভ েরদ পোদরে।
❖ মোইন্ডফু ল পযোদররটংদের অথভ হ'ল ো ঘটদে োর রেদে আপরে আপেোর মদেোদ োগ এদেদেে, পররেদ ভ আপেোর আদেগ দ্বোরো হোইজযোে
েরো।
❖ মোইন্ডফু দলন্সটি অ ী সম্পদেভ অপরোযদেোয এেং লজ্জো তেদ়ে তেওেো সম্পদেভ এেং এখেই তফোেোস।
❖ Mind এেজে সদচ ে রপ ো-মো ো হওেোর অথভ আপরে ো অেুভে েরদেে তসরেদে মদেোদ োগ রেে pay এটো এর অথভ এই েে ত
আপরে রোগ েরদেে েো েো মে খোরোপ েরদেে েো।
❖ They তেউ রে োদেরদে রচত্েোর েরো হদে স যই শুেদে েো; োরো েভ েরদ প্রস্তু হে
েো এ়েোদেো। তচোদখর ত োগোদ োগ েরোর সমে েোন্ত েো রেরদপক্ষ স্বদর েথো েলো, আরও তেরে েো ভের।
❖ Fear ভে েো হ োেোর েোইদর অরভেে েরো আমোদের সোদথ রোগোরি এেং ক্ষর েোরে রমথরিেো ঘটোে রেশুদের হদেদে।
------------------------------------------------------------"আই তেটদমটস" হ'ল মযোরজে েব্দ ো আপেোদে েীভোদে অেুভে েদর এেং তেোষ েো রেদে আপরে েী চোে ো েলদ সহোে ো েদর অেয এেং ক্রুদ্ধ
েো রেদফোরে হদে উঠোর প্রদেোজে।
খে আমরো "আপরে রেেৃ র " েযেহোর েদরে তলোদেরো মদে েদর ত

োদের তেোষ তেওেো হদে এেং আহ হদ পোদর েো হদ পোদর রোগোরি এেং

"শুেদ " েো আমরো েী ত োগোদ োগ েরোর তচষ্টো েররে। অেুেীলে ঘুররদে রেে
আপ্রি প্রিষিষক ________________________________________ িষি কপ্রি (প্রবিত, আহে, হোশ, প্রহংসা, দু: প্রখে ইেযাপ্রে) কখি
_______________________________________________________ (কী হষয়ষি বা র্ষটপ্রিল ো বলুি) কাির্
______________________________________________
(ককি
এটি
আপিাষক
প্রবিত
কষি)
আপ্রি
___________________________________________ িাই (আপপ্রি প্রক পপ্রিবষেণ বা প্রক হষে িাি ো বলুি আপপ্রি পপ্রিবেণ ি কিষে
িাি)

আপেোর রে েোরে, জ্বর েো শ্বোস রেদ সমসযো হে এেং রচরন্ত আপেোর েরভে -19
আদে, েেো েদর েল েরুে স্বোস্থ্যদসেো সহ েথো েলোর জেয েীদচর েম্বর তপেোেোরী:
• েল েরুে: 1-800-962-1253
• Call এই েল লোইেটি সেোর জেয উপলব্ধ, েোগররেদের ম ভোেো রেরেভদেদষ
তফেোরোল উদ্দীপেো তচে ত োগয ো:
েযরি: আে $ 75,000 / েের - $1,200 েলোর তচদের জেয ত োগয
রেেোরহ েম্পর রো: সরিরল আে অেরয
$150,000 / েের - $2,400 েলোর তচদের জেয ত োগয
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েীভোদে তেরসে অযোদিস েরদেে তস সম্পদেভ সোযোরণ দথযর জেয আপেোর
এেদজ সম্প্রেোেটিদ প্রদেোজে: 21 211 েল েরুে েো
https://www.nj211.org এ োে আপিাি প্রেে কািও েথ অিবাে ু কিাি
েিকাি হয় কেব েয়া ককি https://translate.google.com/ ববহাি কি
খোেয পযোরি
ফোেোর ইংরলে ফু ে পযোরি
• 435 তমইে রেট, তপটোরসে, এেদজ
• 973-361-5555
CUMAC

পররেোদরর প্রযোে: $112,500 েলোর প ভন্ত আে $1,200 এর জেয ত োগয
•

•
•

রেেোরহ েম্পর রো এেং পররেোদরর প্রযোেরো হদেে 16 েেদরর েম েেসী
প্রর রেশু প্রর $500

েলোর পোে তচে প্রোরি:
সরেোর স্বেংরক্রেভোদে এই তচেটি তপ্ররণ েরদে
আপরে সরোসরর আমোে েো তমল মোযযদম।
•
•

োরো আপেোর 2018 েো 2019 টযোি ররটোেভ েযেহোর েরদে।
আপরে আপেোর 2019 টযোি ররটোেভ রহসোদে জমো রেদেদেে ো রেরি
েরুে দ্রু সম্ভে.
• Recently আপরে রে সোম্প্রর ে স্থ্োেোন্তরর হে দে রেরি হদে রেে
ত আইআরএস রদেদে আপেোর সঠিে ঠিেোেো
(https://www.irs.gov/help/telephone-assistance)
• আপেোরো রজজ্ঞোসোেোেেোরী স্কযোমোরদের তথদে সোেযোে হে তচে তেেোর জেয.
সরেোর আপেোদে আপেোর ভুরি গ থয রজজ্ঞোসো েরদেে েো
তেেোরদের সুরেযো প্রযোে তেেোরদের সোইট:
• https://myunemployment.nj.gov/
• COVID-19 রেদেভ েোেলী সম্পদেভ রেেে রেেরণ:
https://myunemployment.nj.gov/labor/myunemplo
yment /covidinstructions.shtml
• Unemployment তেেোরদের সুরেযোর জেয সোিোরহে প্রদেোগ েরুে
( োরো আপেোদে গ 4 এর রভরিদ এেটি সমে স্লট তেে আপেোর
সোমোরজে সুরক্ষো েম্বরটির সংখযো)

মরুেযোে
•
•

223 এরলসে রেট পযোটোরসে, এেদজ
Ours ঘটো: তসোমেোর-শুক্রেোর 11:00 এএম 3:00 রপএম
েু যেোর 4:00 pm-6:00PM
Saturday তেোেও েরেেোর রে রণ তেই
59 রমল রেট, তপটোরসে, এেদজ 07501
মযযোহ্নদভোজে "েখল এেং োে" খোেোর

•

জরুরী খোেয, রেশুর খোেোর, েোেোপোর এেং
টিসয
• Ours ঘটো: তসোমেোর তথদে শুক্রেোর 10:00 এএম 2:00 রপএম
• * সরেরোহ তেষ খে তসট পলস েরমউরেটি ফু ে পযোরি
● তসট পলস এরপদস্কোপোল চোচভ
•

456 ভযোে রহউদটে রেট, পযোটোরসে, এেদজ

• Ours ঘটো: 8:30 এএম 11:30:30 এএম
ইভো'র গ্রোম
• Rab 12:00 টো তথদে লোঞ্চ এম-এফ যরুে এেং োে
• অপরোহ্ন-1:00pm
•

393 তমইে রেট, তপটোরসে, এেদজ 07510

প্রশশু েত্ত্বাবিাি প্রশশু েত্ন এখিও িষয়ািিীয় িিয উপলব্ধ শ্রপ্রিকষেি। আপিাি

আেোসে অরযেোর
এেদজ গভেভর উদেদের েন্ধ েদরদেে এেং তফোরদক্লোসোদরর
• এখেও অেুসরণ েরো ত দ পোদর (েোদের েরো) দে পররচোলেো েরো োে
েো
• This এটি তেষ হওেোর সোদথ সোদথ পররচোলেো েরো ত দ পোদর
গভেভর েযোংে / ndণেোেেোরীদের " োরো ো েরোর ো েরোর আহ্বোে জোরেদেদেে পোদরে
" দে েন্ধে সংক্রোন্ত তেোেও আইে তেই
েো ভো়েো প্রেোে
•

/ েযোংে /ণেোেেোরী / েোর়েওেোলো েোজ েরদ সক্ষম হদ পোদর আপেোর
সোদথ / োদের রেজস্ব পররেল্পেো আদে জোেগো
ভো়েো, েন্ধে এেং রেল এিদটেেেগুরল
• রপটোরসে এেদজ ভো়েো সহোে ো:
https://www.rentassistance.us/ci/nj-paterson

Full Service Community School Health Center:
www.fscshealthcenter.org

লাইষসন্সকৃ ে প্রশশু েষত্নি িিয অঞ্চল, িীষিি প্রলঙ্কটি অিুসন্ধাি করুি: ।
• Https://www.nj.gov/dcf/coronavirus_licensedc
hildcare.html
• N সিকািী এিষি সিকািী প্রশশু েষত্নি ওষয়বসাইট:
https://www.childcarenj.gov/
ইন্টািষিট সিবিাহকািী সবণাপ্রিক বড় কফাি এবং ইন্টািষিট সিবিাহকািী িাষড়ি
পপ্রিকল্পিা সিবিাহ কিষি,
অপসাির্ কিষি কডটা সীিাবদ্ধো এবং / অথবা কেিী প্রফ িওকুফ কিা।
েয়া কষি আপিাি সিবিাহকািীি ওষয়বসাইটটি কেখুি বা কল করুি ককািও
পপ্রিবেণ ি আপিাি উপকাি কষি প্রকিা
• কেখুি কষিািাভাইিাস কটপ্রটং সাইটগুপ্রল A সাষথ কথা বলষে 1800-962-1253 এ কল করুি স্বাস্থ্যষসবা কপশাোি েপ্রে আপপ্রি হি
োওয়াি আষগ COVID-19 পিীক্ষ্াি িিয কোগয একটি পিীক্ষ্াি
সাইট।

•

গভেভর রফল মোররফ রেেৃ র সম্পরেভ ক্ষমো ভো়েো ভো়েো:
https://nj.gov/governor/news/news/562020/appro
ved/ 20200328c.shtml

অরভেোসে অরযেোর
দুভভ োগযক্রদম, অেেুদমোরে অরভেোসী পররেোরগুরল সরেোদরর জেয ত োগয হদে েো
প্রদণোেেোর. আরও দথযর জেয, েেো েদর তেখুে েীদচর রলঙ্ক।
• Https://www.aila.org/File/Related/20030201aj.pdf
পযোটোরসদের েযোথরলে েো েয সংস্থ্ো
• আইেী পররদষেোরে: (973) 279-7100
• 212 তস্লটোর রেট, সুযইট 201, তপটোরসে, এেদজ আন্তজভোর ে
উদ্ধোর েরমটি (আইআররস) সংস্থ্োেসমূহ:
•
•

•

উইপ্রলয়াি কপটািসি প্রবশ্বপ্রবেযালয় (পযাষসক শুিু িাে কাউপ্রন্ট বাপ্রসন্দা)
○ 300 পম্পটি কিাড, ওষয়ি, এিষি
○ 9:00 AM-12:00PM
○ Pres * কিসপ্রিপশি িষয়ািিীয়
○ A প্রেষি 500 টি পেণন্ত পিীক্ষ্া কিা োয়, িাপযো হষে পাষি
অপাষিশি িভাব র্ন্টা
● বাষগণি কপ্রিউপ্রিটি কষলি
•

Para 400 পযািািাস কিাড, পযািািাস, এিষি
○ 8:00 AM-4:00PM
○ কযাম্পাষসি িিুি প্রব এবং প্রস
○ এিষি বাপ্রসন্দাষেি, বীিা কাডণ হওয়া উপ্রিে পাওয়া কগষল কিওয়া

অথভনের ে ক্ষম োেে: (646) 300-0506
Services আইেী পররদষেোরে: (908-368-1975

Paterson School District:
http://www.paterson.k12.nj.us/11_pages/
corona_virus.ph

Full Service Community School Health Center:
www.fscshealthcenter.org

Full Service Community School Health Center:
Website: www.fscshealthcenter.org
Facebook: www.facebook.com/FSCSHealth
Instagram: @fscshealth

সুস্থ্ ো এেং তমোেোরেলোর টিপস
আইরলে এম তফরলরসেোদেো, সোইেরেরে তথদে গৃ হী
* প্রদ যেদে এর সুরেযো তেওেোর তচষ্টো েরুে সদেহ। কুপ আপ সমেটি তের েদর
আেদ পোদর আমোদের সেদলর মদযয সেদচদে খোরোপ এটি েো তেখোদেো গুরুেপূণভ প্রর টি
ুরি আপেোদে আমন্ত্রণ জোেোদেো হে এেং যদর েো রোখোর তচষ্টো েরুে অসদন্তোষ।
* প্রদ যদে রপেু হটোদেোর জেয এেটি জোেগো প্রদেোজে। জেয
েোচ্চোরো, এটি েদক্ষর এেটি তেোট তেোণ হদ পোদর েম্বল েো েোরলে ত খোদে োরো
অেুভূর খে ত দ পোদর তজোর।
* আপেোর প্র যোেো এেং অেুেীলেদে েম েরোর তচষ্টো েরুে
স্ব-গ্রহণদ োগয ো: রেদজদে গ্রহণ েরুে, আপেোর পরররস্থ্র এেং
আপেোর জীেে. এর জেয তেোেও তরোেমযোপ েো েরজর তেই,
আমরো সেদলই এেটি সমসযোে আমরো থোসোযয তচষ্টো েরর পরররস্থ্র .
* মদে রোখদেে েোচ্চোরো আগ্রহী প ভদেক্ষে মোেুষ এেং পররদেে। উদদ্বগজেে রোখোর
তচষ্টো েরুে েোদে েোদে খের এেং েদথোপেথেগুরল আপেোর পদক্ষ তসরো েরদ পোরো.
* েোচ্চোদের োদের সম্পদেভ আশ্বস্ত েরো ঠিে আদে

িরুিী কহল্পলাইিগুপ্রল
িািপ্রসক কিাগ িরুিী
•

•

•

•

সুরক্ষো এেং রপ্রেজদের সুরক্ষো। েজোে রোখো
রুটিেগুরল তসরো রহসোদে আপরে পোদরে এেং অেুভূর বেয।
েোচ্চোদের ত মে রক্রেোেলোদপ জর়ে হদ উত্সোরহ েরুে
অেুেীলে এেং গভীর শ্বোস ো োদের সহোে ো েদর
স্ব-রেেন্ত্রণ। এেটি রেশুর সুস্বোদস্থ্যর উপর রেভভ র েদর
োদের েোেো-মো এেং ত্নেীলদের মঙ্গল being caregivers
োদের অেেযই োদের ত্ন রেদ হদে

•

২ য় েল টিি হটলাইি:
o You আপিাি েপ্রে কািও সাষথ কথা বলাি েিকাি হয়
এবং হয় বয়স 10-24, কল বা 2 য় েলায় পাঠ্য 888222-2228 বা এখাষি োষেি ওষয়বসাইট কেখুি:
https://www.2ndfloor.org/
আত্মহেযা িপ্রেষিাি কহল্পলাইিগুপ্রল:
o
o
o

•

•

Full Service Community School Health Center:
www.fscshealthcenter.org

কসন্ট কিাষসষফি িষিাষিাগ প্রবষশেজ্ঞ ric িরুিী কসবা
o 973-754-2230, 24 র্ন্টা প্রশশু / িাপ্তবয়স্কষেি
কাউষন্সপ্রলং কহল্পলাইি
Care পািফিণ ককয়াি, এিষি
o 1-877-652-7624, 24 র্ন্টা
o েয়া কষি কিাট করুি: প্রকিু পপ্রিষেবা িলষি হ্রাস
কটপ্রলষফাষিি িািযষি কেওয়া প্রিপ্রকত্সক / িষিাপ্রবজ্ঞািীষেি
এক্সষপািাি
এিষি িািপ্রসক স্বাস্থ্য কহল্পলাইি েত্ন কষি
o 1-866-202-সহায়ো (4357) সকাল 8 টা কথষক িপ্রেপ্রেি িাে ৮ টা

Su িােীয় আত্মর্ােী হটলাইি ।
Https://suiderpreventionliflines.org
কল লাইি: 1-800-273-8255
এি এস্পাওল: 1-888-628-9454

Vor কেভি িকল্প (এলপ্রিপ্রবটিপ্রকউ আত্মহেযা হটলাইি):।
o Https://www.thetrevorproject.org
o 1-866-488-7386
র্ষিায়া / কেৌি সপ্রহংসো কহল্পলাইিগুপ্রল:
o প্রিউ িাপ্রসণি র্ষিায়া সপ্রহংসো হটলাইি
o 1 (800) 572-প্রিিাপে (7233)
o প্রেষি 24 র্ন্টা / সপ্তাষহ 7 প্রেি Sexual কেৌি প্রিেণােষিি
প্রবরুষদ্ধ প্রিউ িাপ্রসণ কিাট Coal (এিষিপ্রসএএসএ)
হটলাইি
o 1 (800) -601-7200
o প্রেষি 24 র্ন্টা / সপ্তাষহ 7 প্রেি

