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সারাংশ
িনu iয়কর্ িসিট চাটর্ ার eবং িনu iয়কর্ িসিট েহলথ েকাড aনুসাের িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aভ েহলথ aয্াn
েমnাল হাiিজেনর দািয়t sাsয্ পিরেসবা েজাগান। িডপাটর্ েমn aভ eডু েকশেনর দািয়t হেc sু ল sাsয্ কমর্সিূ চ eবং
পিরেসবা েদখভাল করা যা িনu iয়কর্ েsট eুডুেকশন ল (“eড ল”) eবং িনu iয়কর্ েsট পাবিলক েহলথ ল
(“িপeiচeল”), eবং িনu iয়কর্ িসিট েহলথ েকাড aনুসাের আবিশয্খ। ei pিবধান eসব আiন o িবিধিবধান েমেন
চলার পdিত বরণn কের।
I.

েpkাপট
A.

B.

sু ল েহলথ েpাgাম
1.

sু ল sাsয্ কমর্সিূ চ িশkাথ র িশkা o agগিতেক সহায়তা কের।

2.

িশkাথ েক সুিনিদর্ sাsয্ পিরেসবা েদয়ার েযৗথ দািয়t িডপাটর্ েমn aভ eডু েকশন (“িডoi”) eবং িডপাটর্ েমn aভ েহলথ aয্াn
েমnাল হাiিজন (“িডoeiচeমeiচ”) eর।

3.

aিফস aভ sু ল েহলথ (“oeসeiচ”) হেc িডoi eবং িoeiচeমeiচ eর eকিট েযৗথ কমর্সিূ চ eবং sু ল sাsয্ কমর্সিূ চ, নীিতমালা
eবং পdিত pণয়ন o িনরীkেণর জনয্ দািয়tpাp।

িশkাথ র sাsয্ েরকডর্
1.

2.
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িশkাথ র sাsয্ েরকডর্ sু েলর eকজন pাতয্িহক েহলথ সািভর্ স েpাভাiডারেক িশkাথ র sােsয্র চলমান েরকডর্ েজাগায়, িবিভn েহলথ
সািভর্ স েpাভাiডােরর মেধয্ েযাগােযাগ সমnয় কের, eবং sু লেক িশkাথ র eমন গুরtু পূণর্ sাsয্ সমসয্া সmেকর্ সতকর্ কের যা হয়ত
িশkাথ র কলয্াণ eবং িশkণেক pভািবত করেছ। িশkাথ র sাsয্ েরকেডর্ র মেধয্ আেছ:
a.

তথয্ eিটeস (aেটােমট দয্ sু ল) e সংরkণ করা হয়। িশkাথ -িনিদর্ কmুয্টার িসেsেম িডoi িটকা, যkা পরীkা,
েচাখ/কান িskিনং, sাsয্ পিরেসবা, েসকশন 504 pয্ান, sাsয্ aয্ালাটর্ eবং sাsয্ িবমা সংkাn সংরkণ কের।

b.

ফরম িসeiচ 205 – চাil aয্an aয্ােডালেসn েহলথ ekািমেনশন ফরম (iিতপূেবর্ 211eস – িনu aয্aডিমশন
িফিজকয্াল ekাম নােম পিরিচত)।

c.

ফরম 103eস – sু ল েমিডকয্াল েরকডর্ , িশkাথ র িডoeiচeমeiচ কমিpেহনিসভ েমিডকয্াল েরকডর্ , sু েল pাতয্িহক েহলথ
সািভর্ স েpাভাiডার সংরkণ eবং িনরীkণ কেরন।

d.

ফরম 104eস – িকuমুয্েলিটভ েহলথ েরকডর্ , িডoi kাসরুম িশkেকর পযর্েবkেণর েরকডর্ , িskিনং eবং aনয্ানয্ সুিনিদর্
sাsয্ তথয্।

e.

oeসeিচ aেটােমেটড sু েডn েহলথ েরকডর্ (“eসeসeiচআর”) eিটeস uপাt eবং sু েলর নাসর্ o aনয্ানয্ sু ল েহলথ
েpাভাiডার pদt বাড়িত তথয্ eর anভুর্ k।

f.

িটকা েদয়ার সাটর্ িফেকট eবং িশkাথ র িটকা েদয়া সংkাn aনয্ানয্ েরকডর্ ।

তেথয্ aিভগময্তা
a.

িশkাথ র sাsয্ েরকডর্ েগাপনীয় নিথ।

b.

oeসeiচ sাফ িpিnপয্াল eবং aনয্ানয্ যথাযথ sু ল কম েক েসi ধরেনর sাsয্ তথয্ েজাগােবন যা িশkাথ র sু েল
aংশgহণেক kিতgs করেত পাের বা যা সুিনিদর্ sাsয্ বাধয্বাধকতা েমেন চলার জনয্ pেয়াজনীয়। তথয্ eভaেব
আদানpদান করা হেব যা েমিডকয্াল েরকেডর্ র েগাপনীয়তার সে সাম সয্পূণ।র্
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II.

sাsয্ মূলয্ায়ন
A.

শারীিরক পরীkা
1.

নতু ন ভিতর্
a.

pথমবােরর মত পাবিলক sু েল ভিতর্ সব িশkাথ েক sু েল ভিতর্ র eকবছেরর মেধয্ aবশয্i eকজন লাiেসnধারী েমিডকয্াল
েpাভাiডার (ডাkার, কতর্ বয্রত নাসর্ aথবা ডাkােরর sাkরসহ ডাkােরর সহকারী) সামিgক েমিডকয্াল পরীka করেবন।
i.

b.

2.

িp-িকনডারগােটর্ েন নতু ন ভিতর্ সবাiেক aবশয্i িসeiচ 205 জমা িদেত হেব তােদর েমিডকয্াল েpাভাiডারেক িদেয়
ফরমিট পূরণ কিরেয়। ei ফরম ভিতর্ র পর যথাশী েফরত িদেত হেব। েক-12 েgেড নতু ন ভিতর্ িশkaথ েদরo
িসeiচ 205 জমা িদেত হেব। sু েল েথেক যাoয়া িpিকনডারগােটর্ েনর িশkাথ েদর িকনডারগােটর্ েন আেরকিট নতু ন
িসeiচ 205 জমা িদেত হেব।

sাsয্ মূলয্ায়ন না হoয়ার কারেণ eকজন িশkাথ েক sু েল আসা েথেক িবরত করা েযেত পাের। যিদ িপতামাতা1 eধরেনর
মূলয্ায়েনর কাগজপt জমা িদেত না পােরন, তাহেল িডoeiচeমeiচ sু ল েহলথ েpাভাiডার িনu iয়কর্ িসিট েহলথ েকােডর
49.05 ধারা aনুসাের িশkাথ েক পরীkা করেবন eকিট িসeiচ 205 পূরণ করেবন। িপতামাতােদর পরীkার কথা aবিহত
eবং পরীkায় uপিsত থাকেত uত্সািহত করা হেব। িপতামাতার aনুপিsিতেত িডoeiচeমeiচ aথবা
িpিnপয্াল/sলািভিষk বয্িk কতৃর্ ক িনযুk শয্াপরন aবশয্i sাsয্ পরীkায় uপিsত থাকেবন।

বািষর্ক sাsয্ পরীkা
আেমিরকান aয্াকােডিম aভ েপিডয়াি kের সুপািরশ aনুসাের sু েলর uিচত িশkাথ েদরেক িনয়িমত sাsয্ পরীkা করানর পরামশর্
েদয়। িডoeiচeমeiচ কম রা eসব পিরেসবা েদন না।
a.

ucতা eবং oজন
িশkাথ েদরেক pেতয্ক sু লবছের তােদর ucতা eবং oজন পিরমাপ করােত হেব। eিট aবশয্i kাসরুম িশkক aথবা
শরীরচচর্ া িশkক (eনoয়াiিস িফটেনসgাম পিরমাপ pিkয়ার aংশ িহেশেব) eভােব করেবন যােত ফলাফেলর েগাপনীয়তা
eবং িশkাথ র pাiেভিস রিkত হয়। ফলাফল aবশয্i িশkেকর kাসরুম েহলথ েরকেডর্ (ফরম 104eস) িলিপিবd করেবন
eবং েশষপযর্n শরীরচচর্ া িশkক aথবা িpিnপয্ােলর sলািভিষk বয্িk eনoয়াiস িফটেনসgাম aনলাiন aয্ািpেকশেনর
anভুর্ k করেবন। েযসব sু েল নাসর্ রেয়েছেন েসগুেলােত eসব ফলাফল aবশয্i oeসeiচ েরকেডর্ (ফরম 103eস)িলিপবd
করেত হেব। eনoয়াiিস িফটেনসgাম eর ফল pেতয্ক িশkাথ র বিড সাম iনেডk (িবeমআi) pিতি ত করার জনয্
বয্বহার করা হেব eবং েসi ফল িপতামাতােক aবিহত করা হেব।

b.

oরাল েহলথ
সকল নতু ন ভিতর্ িশkাথ eবং 5, 7 o 10 েgেডর িশkাথ ের oরাল েহলথ পরীkা করানর জনয্ েজার সুপািরশ করা হয়।

3.

িবেশষ পিরিsিত
a.

েsশাল eডু েকশন iভয্ালুয্েয়শন
িশkাথ র pাথিমক মূলয্ায়েনর aংশ িহেশেব কিমিট aন েsশাল eডু েকশন, িপতামাতার সmিতkেম, িশkাথ র িবগত বছেরর
পূণার্ sাsয্ পরীkার িরেপাটর্ সংgহ করেব। েযখােন pেযাজয্, sাsয্ পরীkার মেধয্ দৃি eবং/aথবা িত পরীkার ফলo
eর anভুর্ k হেব।

1

ei pিবধােন “িপতামাতা” শbিটর aথর্ িশkাথ র িপতামাতা aথবা aিভভaবক, aথবা েকান বয্িk িযিন িশkাথ র সে িপতামাতার aথভা েহফাজতকারীর
সmেকর্ আবd. aথবা sয়ং িশkাথ েক েবাঝান হেয়েছ যিদ েস sাবলmী নাবালক aথবা 18 বছর বয়েস েপৗঁেছ িগেয় থােক।
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b.

B.

দৃি eবং
1.

2.

i.

inারsলািsক েsাটর্ েস aংশ েনয়ার আেগ িশkাথ েক aবশয্i sাsয্ পরীkার pমাণ েদখােত হেব।

ii.

eকজন ডাkার, কতর্ বয্রত নাসর্ aথবা ডাkােরর সহকারী িশkaথ েক পরীkা কের িডoiর সুিনিদর্
inারsলািsক েsাটর্ স িফিjেযাল ekািমেনশন ফরেম pতয্য়ন করেবন েয িশkাথ র eমন েকান sাsয্ সমসয্া েনi
যা পাবিলক sু লস aয্াথেলিটক িলগ (“িপeসeeল”)eর িবিধ aনুসাের েখলায় িকংবা pিশkেণ িশkাথ র িনরাপদ
aংশgহেণর পিরপnী। pেতয্ক বছর নতু ন মূলয্ায়ন pেয়াজন হয়।

iii.

িশkাথ যিদ ei মূলয্ায়ন তার ডাkার েথেক সংgেহ aসমথর্ হয়, তাহেল eকজন িডoeiচeমeiচ েহলথ
িফিজিশয়ান sু েল পরীkািট করেবন। িপতামাতােক aবশয্i পরীkার জনয্ িলিখত সmিত িদেত হেব। িপতামাতা যিদ
পরীkার সমেয় uপিsত থাকেত না পােরন, তাহেল িডoeiচeমeiচ aথবা িpিnপয্াল/sলািভিষk বয্িk কতৃর্ ক
িনযুk eকজন শয্াপরন uপিsত থাকেবন। ডাkারেক aবশয্i িডoiর সুিনিদর্ inারsলািsক েsাটর্ স িফিjেযাল
ekািমেনশন ফরেম মূলয্ায়েনর ফল িলিপবd করেত হেব।

িত িskিনং

দৃি িskিনং
a.

িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েল নতু ন আগত সব িশkাথ েক ভিতর্ র ছয় (6) মােসর মেধয্ aবশয্i িskন করেত হেব।
eছাড়া, িp-িকনডারগােটর্ ন, িকনডারগােটর্ ন eবং 1, 3 o 5 েgেডর িশkাথ েদর aবশয্i িskন করেত হেব। sু ল কম রা
sু লেক িশkাথ র দৃি িskন করানর পরামশর্ িদেত পাের aথবা তারা যিদ মেন িশkাথ র েচােখ সমসয্া আেছ যা তােদর
sু েলর কােজ সমসয্া করেত পাের তাহেল িপতামাতােক পরামশর্ িদেত পােরন তােদর সnানেক ে◌eকজন েচােখর ডাkােরর
কােছ িনেয় যাoয়ার।

b.

িskিনং পিরচালনা
i.

িডoeiচeমeiেচর দল িp-িকনডারগােটর্ ন, িকনডারগােটর্ ন eবং 1 েgেডর িশkাথ েদর দৃি িskন করেবন। aনয্ানয্
েgেডরিশkাথ eবং যােদরেক িডoeiচeমeiচ িskন কেরিন তােদর িskিনং করার িবষয়িট িনি ত করার দািয়t
িpিnপয্ােলর।

ii.

oeসeiচ sু লগুেলােক ে িনং eবং িskিনংেয়র সামgী েজাগােব।

iii.

িpিnপয্াল িনি ত করেবন েয sু ল পিরচািলত (িডoeiচeমeiচ পিরচািলত নয়) িskিনংেয়র ফল eিটeস-e
anভুর্ k করা হেয়েছ।

c.

েযখােন sু ল দৃি িskিনং পিরচালনা কের, েসখােন ei পরীkাগুেলা করেত হেব: দূেরর দৃি র তীkতা eবং কােছর দৃি র
তীkতা। িডoeiচeমeiচ িskিনংেয় দূেরর দৃি র তীkতা eবং কােছর দৃি র তীkতার পাশাপািশ সংিম ণ (িpিকনডারগােটর্ ন, িকনডারগােটর্ ন eবং pথম েgড) eবং রং (শুধু নতু ন ভিতর্ ) েচনার িবষয়িটo anভুর্ k করা েযেত পাের।

d.

aবিহতকরণ
i.

ফেলা আেপর সুপািরশ করা সব িskিনংেয়র ফল aবশয্i িপতামাতােদর aবিহত েকরেত হেব। যিদ িভশন ফেলা
আপ pেয়াজন হয়, তাহেল িপতামাতােদরেক eকিট পরামশর্ পt িদেত হেব যােত েলখা থাকেব িশkাথ েক eকজন
েচােখর ডাkােরর (aপেটােমি s aথবা aপথালেমালিজs) কােছ িনেয় েযেত হেব। ডাকাতার কতৃর্ ক পূরণ করার
জনয্ িপতামাতােদরেক eকিট িডoeiচeমeiচ i-12eস ফরমo েজাগােত হেব।

ii.

িডoeiচeমeiচ িp-িকনডারগােটর্ ন, িকনডারগােটর্ ন eবং 1 েgেডর েযসব িশkাথ েক িskন করা হয়িন তােদর নাম
িpিnপয্ালেক aবিহত করেব।

iii.

যখন িডoeiচeমeiচ দৃি িskিনং করেব তখন িপতামাতােক ফেলাআেপর কথা িপতামাতােক তা জানানর দািয়t
িডoeiচeমeiেচর।

িত িskিনং
a.

T&I-18381 (Bengali)

inারsলািsক েsাটর্ স

িশkাথ র
িশkাথ র

িত সমসয্া আেছ যা তার sু েলর কােজ েনিতবাচক pভাব েফলেত পাের ei uেdগ েথেক eকজন িশkক
িত পরীkা করানর জনয্ তার িপতামাতােক পরামশর্ িদেত পােরন।
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III.

িটকাদােনর বাধয্বাধকতা
A.

িটকাদােনর বাধয্বাধয্কতা – িনu iয়কর্ েsট পাবিলক েহলথ ল (িপeiচeল) §2164 েমাতােবক িনu iয়কর্ েsেটর সব িশkাথ েক
েপািলoমাiিটস, মামস, িডপেথিরয়া, িটেটনাস, পাটুর্ িসস, রুেবলা, েহেমািফলাস iন ু েয়নজা টাiপ (Hib), েহপাটাiিটস িব, ভয্ািরেসlা eবং
িটডাপ pিতেষধক িদেত হয়।
1.

েরকডর্ সংরkণ
িটকাকরেণর uপাt sু ল aবশয্i eিটeস-e anভুর্ k করেব। sু ল িশkাথ র kমপুি ত েরকেডর্ িটকাকরেণর বাধয্বাধকতা সmিকর্ ত
সব েরকডর্ , যার মেধয্ রেয়েছ িটকা েদয়ার সািটর্িফেকট, েরহাiেয়র aনুেরাধ eবং েরহাi aনুেরােধর িসdাn, সংরkণ কেব।

2.

3.

নতু ন ভিতর্ িশkাথ েদর জনয্ সামিয়ক িটকাকরেণর বাধয্বাধকতা
a.

নতু ন
ভিতর্ রা
েরিজsার
করেত
পারেব
িকn
তারা
http://schools.nyc.gov/Offices/Health/ImmunizationInfo/default.htm নিথেত pিতি ত
িটকা েদয়ার সামিয়ক বাধয্বাধকতা পূরণ কেরেছ eটা pমাণ না করা aবিধ kাস করেত পারেব না। যখন eকজন িশkাথ
sু েল uপিsিতর জনয্ আবশয্ক িটকা েদয়ার বাধয্বাধকতা পূরণ কের না, িpিnপয্াল/sলািভিষk aবশয্i িপতামাতােদর
aবিহত করেবন েয তােদর সnানেক sু ল েথেক বাদ েদয়া হেব যিদ না িপতামাতা েনািটস জািরর 14 িদেনর মেধয্ িটকা
েদয়ার আরo কাগজপt জমা েদন। িপতামাতােক aবশয্i ei বাধয্বাধকতার কথা সতক করণ িচিঠ dারা aবিহত করেত
হেব। যিদ 14 িদন সময়ীমার মেধয্ কাগজপt হsগত না হয়, তাহেল িpিnপয্াল aবশয্i িলিখত িচিঠ িদেয় িপতামাতােকবাদ
েদয়ার িসdan aবিহত করেবন। যিদ িশkাথ েক বাদ েদয়া হয় তাহেল aনুপিsিতির কারণ িহেশেব uপিsিতর েকাড 17
uেlখ করেত হেব। uেlখয্ েয, যিদ িটকা েদয়ার িকছু কাগজপt থােক, িpিnপয্াল eকজন িশkাথ েক aনয্ eকিট েsট বা
কাuিn েথেক সেবর্াc 30 িদেনর জনয্ বদিলর aনুমিত িদেত পােরন (eর anভুর্ k uপের uিlিখত 14 িদেনর
সময়সীমা)। eকজন লাiেসnpাp িচিকত্সক েথেক িলিখত pমাণপt 30 িদেনর মেধয্ aবশয্i হsগত হেত হেব নiেল
িশkাথ েক sু ল েথেক বাদ েদয়া হেব।

b.

ময্াকিকিন-েভেnা aয্াk েমাতােবক eকজন গৃহহীন িশkাথ েক িটকা েদয়ার কাগজপt েদখােত aসমথর্ হoয়ার কারেণ sু েল
ভিতর্ হেত বাধা েদয়া বা kাস েথেক বাদ েদয়া যােব না। কাগজপt সংgেহর বয্াপাের sু ল তােক aবশয্i সহায়তা করেব।
যিদ িশkাথ র eধরেনর নিথপেtর aভাব থােক তাহেল sু ল িশkাথ েক িটকা েনয়ায় সাহাযয্ করেব। যিদ িশkাথ িটকা
েদয়ার আবশয্কতা পূরণ না কের, তাহেল uপেরর পdিত aনুসরণ কের িশkাথ েক sু ল েখেক বাদ েদয়া েযেত পাের।

পূণর্ িটকার বাধয্বাধকতা
a.

সুিনিদর্ িটকাকরেণর বাধয্বাধকতা
18
বছর
বয়সী
িশkাথ র
বাধয্বাধকতা
সmিকর্ ত
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/26D35D93-81EC-4175-ACACA06B13120F48/62345/MedReq2009.pdf
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তথয্

b.

িশkাথ েদরেক আiন dারা িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ aবিশয্i পূণর্ িটকাgহেণর বাধয্বাধকতা পূরণ করেত হেব। সামিয়ক
sয্াটাস িনেয় ভিতর্ িশkাথ েদর যারা পূণর্ িটকাgহেণর আবিশয্ক agগিত aজর্ ন করেছ না eিটeস sেতািkয়ভােব তােদর
েরকডর্ নজের আনেব।

c.

uপের uিlিখত িটকাgহেণর বাধয্বাধকতা 18 বছর বা েবিশ বয়সী িশkাথ েদর েবলায় pেযাজয্ নয়। তেব eসব িশkাথ েক
aয্াডভাiজির কিমিট aন iমুয্নাiেজশন pয্াকিটেসস (eসআiিপ) কতৃর্ ক সুপািরশকৃ ত িটকাগুেলা িশkাথ েদর gহণ করার
জনয্ তািগদ েদয়া হয়।
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4.

িটকাgহেণর বাধয্বাধকতা েথেক েরহাi
eনoয়াieস পাবিলক েহলথ ল (িপeiচeল) § 2164 eবং িনu iয়কর্ িসিট েহলথ েকাড িনেচর sাsয্গত eবং ধম য় কারণগুেলার
জনয্ িটকাgহেণ েরহাi aনুেমাদন কের:
a.

sাsয্গত েরহাi
িপতামাতােক িনu iয়কর্ েsেটর লাiেসnধারী eকজন ডাkার aথবা েপশাদার নােসর্র িলিখত িববৃিত জমা িদেত হেব েযখােন
সুিনিদর্ িটকা(সমূেহর) সে ৈবধ sাsয্গত dেndর uেlখ থাকেব। sু ল কমর্কতর্ ারা েরহাiেয়র aনুেরাধ আieসিস েহলথ
িডেরkেরর কােছ পাঠােব, eবং িতিন eিট িডoeiচeমeiেচ জমা েদেবন। িডoeiচeমeiর eকজন ডাkার sাsয্গত
েরহাiেয়র aনুেরাধ পযর্ােলাচনা, aনুেমাদন aথবা pতয্াখয্ান করেবন। েরহাi pিত sু লবছের শুরেু ত নবায়ন করেত হেব।
ডাkােরর িববৃিত িশkাথ র sু ল েহলথ েরকেডর্ র সে সংযুk করা হেব eবং েরহাi eিটeস-eর anভুর্ k করা হেব।

b.

ধম য় েরহাi
i.

eকজন িপতামাতা eকজন িপতামাতা বা aিভভাবেকর “যথাথর্ eবং aকৃ িtম ধম য় িব াস” eর িনিরেখ িটকা
েথেক েরহাiেয়র aনুেরাধ করেত পােরন।

ii.

পdিত
িপতামাতােক aবশয্i aনুেরােধর কারণ বয্াখয্া কের বয্িkগতভােব eকিট িলিখত িচিঠ দািখল করেত হেব। sু ল
িচিঠিট আieসিস েহলথ িডেরkেরর কােছ পািঠেয় েদেব িযিন eরপর েসটা 49-51 Chambers Street,
Room 600 িঠকানায় েকndীয় oeসeiচ দফতের পািঠেয় েদেবন। oeসeiচ aনুেরাধ aনুেমাদন aথবা
pতয্াখয্ান করেব eবং িপতামাতা, িpিnপয্াল eবং আieসিস েহলথ িডেরkরেক েসকথা aবিহত করেব। ei
pাথিমক িনরূপণ সmn হoয়ার আেগ aবিধ িশkাথ েক sু ল করেত েদয়া হেব।
যিদ েরহাiেয়র aনুেরাধ pতয্াখয্াত হয়, িপতামাতা pতয্াখয্ােনর িচিঠ পাoয়ার 10 sু ল িদবেসর মেধয্ আieসিস
েহলথ িডেরkেরর সে বয্িkগত সাkােতর মাধয্েম pতয্াখয্ােনর িবরুেd আিপেলর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন।
সাkােত িপতামাতা aনুেরােধর সপেk আরo pমাণ দািখেলর সুেযাগ পােবন। pমােণর সামিgকতার েpkাপেট
oeসeiচ চূ ড়াn িসdাn েনেব। oeসeiচ aনুেমািদত সকল ধম য় েরহাi eিটeস-e িলিপবd করেব eবং pিতটা
aনুেরােধর eকিট sায়ী ফাiল রাখেব। ei আিপল পেবর্ িশkাথ েক sু েল থাকেত েদয়া হেব।

c.

5.

pিতেষধক dারা িনেরাধেযাগয্ েরােগর pাদুভর্াবকােল িবরতকরণ
i.

িডoeiচeমeiচ-eর aিধকার আেছ eকিট িশkাথ েক বাদ েদয়ার জনয্ sু লেক বাধয্ করায় যিদ েসi িশkাথ
sাsয্গত বা ধম য় কারেণ েরহাi েপেয় থােক eবং uk sু েল আেরকজন িশkাথ র pিতেষধক dারা িনেরাধেযাগয্
aসুখ হেয়েছ বেল িনরূিপত হেয় থােক (েযমন জলবসn, হাম, মামস)।

ii.

ei ধরেনর িবরতকরণ িটকা েনয়া িশkাথ র aসুখিটর সংkমেণর সmাবনা দূর হoয়ার সমেয়র পর েথেক সেবর্াc
িতন (3) সpাহ aবিধ হেত পাের।

িনu iয়কর্ েsট কিমশনার aভ eডু েকশেনর কােছ আিপল
িটকাকরেণর আবশয্কতা েহতু sু েল pেবেশ aথবা uপিsিতেত িবরত রাখা aথবা যার েরহাiেয়র আেবদন pতয্াখয্াত হেয়েছ eমন
eকজন িশkাথ র িপতামাতা, aিভভাবক, aথবা িশkাথ র সে িপতামাতার সে আবd বয্িk eনoয়াieস eডু েকশন আiেনর
310.6-a ধারা aনুসাের কিমশনার aভ eডু েকশেনর কােছ আিপেলর দরখাs করেত পােরন। ei আিপল পেবর্ িশkাথ েক sু েল
থaকেত েদয়া হেব না।

IV.

যkা পরীkা
A.

eনoয়াiিস েসেকনডাির sু েল pথমবােরর মত ভিতর্ সব িশkাথ র aবশয্i মােnা িটuবারkিলন িsন েটs (িপিপিড নােমo পিরিচত),
পরীkaর 48-72 ঘ ার মেধয্ িরিডং gহেণর তািরখসহ, থাকেত হেব। aনুেমািদত রkিভিtক যkা পরীkাo বয্বহার করা েযেত পাের।
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1.

http://schools.nyc.gov/Offices/Health/TuberculosisTesting/default.htm নিথ েমাতােবক pামািণক
পিজিটভ মােnা েটs aথবা aনুেমািদত রkিভিtক পরীkার ফল gহণেযাগয্, পরীkার তািরখ যাi েহাক না েকন। সাধাণ বুেকর
ekের eবং আেগর েযেকান তািরেখর পিজিটভ মােnা েটs gহণেযাগয্। pামািণক েনেগিটভ েটs শুধমু াt তখনi gহণেযাগয্ যিদ তা
sু েল ভিতর্ র eকবছেরর aথবা ভিতর্ র 14 sু ল িদবেসর মেধয্ করা হেয় থােক। িবিসিজ িটকাgহেণর iিতহাস আেছ eমন িশkাথ েকo
পরীkা করেত হেব।

2.

পিজিটভ মােnা েটs gহণেযাগয্ eমনিক তা eমeমআর aথবা ভয্ািরেসlা েদয়ার চার সpােহর মেধয্ হেলo। তেব েনেগিটভ েটs
িkিনকািল ৈবধ নয় ে◌eবং তাi eমeমআর aথবা ভয্ািরেসlা িটকা েদয়ার 1 েথেক 28 িদন পের করা হেয় থােক। যখন মােnা
েটs িkিনকািল িনভর্ রেযাগয্ নয় তখন িশkাথ ei চার সpাহ kাস করেত পাের।

B.

পিজিটভ মােnা েটs eমন িশkাথ র 14 িদেনর মেধয্ sাsয্ পরীkা eবং বুেকর ek ের করােত হেব তেব তােক ei মধয্বত পযর্ােয় sু ল
করেত েদয়া েযেত পাের যিদ না িশkaথ র িপিপিড পেড় েমিডকয্াল েpাভাiডার aনয্রকম সাবয্s কেরন।

C.

যিদ না যkা পরীkা আেগ aথবা eমeমআর eর িদন েদয়া হেয় থােক, তাহেল িশkা্থীেক aবশয্i ছয় (6) সpাহ aেপka করেত হেব
যkা পরীkার আেগ। তেব িশkাথ েক eর মােধ sু েল uপিsত হেত aনুমিত েদয়া যায়।

D.

sু ল েথেক িবরতকরণ
ভিতর্ র সময় িনয়ম পূরণ না করা িশkাথ রা sু ল েথেক িবরতকরেণর েনািটস লাভ করেব eবং sু ল েথেক বাদ পড়েব যিদ; 1) uপের বিণর্ত
িনয়েম aথবা িবরতকরেণর েনািটেসর মেধয্ তােদর মােnার নিথ না থােক; aথবা 2) তারা নুতন ভিতর্ যােদর পিজিটভ মেnা েটs
িরaয্াকশন ধরা পেড়েছ eবং 14 sু ল িদেনর মেধয্ বুেকর ek ের র pমাণ জমা েদয়িন।

E.

েরহাi
িটকাকরণ েথেক sাsয্গত o ধম য় েরহাi (d বয্ ei pিবধােনর III.A.4 o 5 ধারা) যkা পরীkার েkেto pেযাজয্।

V.

oষুধ o সংsান
A.

eিফি ন (eিপ-েপন)
আনুমািনক 1% িশkাথ র খাবার (িবেশষ কের বাদাম o aনয্ানয্ বাদাম) েপাকার কামেড় মারাtক aয্aলািজর্ আেছ যা েথেক জীবনসংশয়
েদখা িদেত পাের। e ধরেনর pিতিkয়ার সবেচেয় ভাল িচিকত্সা eিপেনি ন iনেজকশন (eিপ-েপন আকাের)। িডoeiচeমeiচ কমর্চারীেদর
dারা জরুির aবsায় বয্বহােরর জনয্ েমিডকয্াল রুেম eিপ-েপন মজুদ কের। oeসeiচ িশkক, পয্ারাpেফশনাল eবং aনয্ানয্ কমর্চারীেক
মারাtক aয্ালািজর্ েত আkাn িশkাথ েদর সে কাজ করা eবং eিপ-েপন বয্বহােরর জনয্ pিশkণ েদেব। d বয্ চয্ােnলেরর pিবধান A715.

B.

aনয্ানয্ oষুধ
1.

oষুধ sু েল েদয়া যােব যিদ eিট pেয়াজন হয় িশkাথ েক তার িশkা কমর্সিূ চেত aংশgহেণ aনুমিত েদয়ার জনয্। eকজন েহলথ
েকয়ার েpাভaiডার (ডাkার, েপশাদার নাসর্, aথবা ডাkােরর aনুমিতসহ ডাkােরর সহকারী) যার িনu iয়কর্ , িনu জািসর্ aথবা
কােনিটকােট েpসিkপশন েলখার লাiেসn আেছ aবশয্i eকিট েমিডেকশন aয্াডিমিনেsশন ফরম (“eমeeফ”) পূরণ করেবন sু েলর
িদেন oষুধ েদয়ার িনদানপt িলেখ। িপতামাতারা তােদর সnােনর sু েল aথভা িডoi oেয়বসাiট েথেক ei ফরম সংgহ করেত
পারেবন। eমeeফ-eর েকান পিরবতর্ ন aবশয্i িলীখত eবং eকজন েহলথ েকয়ার েpাভaiডার কতৃর্ ক sাkিরত হেত হেব। pেতয্ক
sু ল বছেরর শুরেু ত eকিট নতু স eমeeফ দািখল করেত হেব।

2.

সব oষুধ মূল ফামর্ািস পােt sু েল সরবরাহ করেত হেব। sু ল নাসর্ aথবা িpিnপয্াল/sলািভিষk বয্িk তালাবn েকিবেনেট aথবা
েরি জােরটের oষুধ েsার করেবন। নাসর্ aথবা sু েলর দািয়tpাp বয্িk sু েল oষুধ লােভর aনুেমাদনpাp pেতয্ক িশkাথ র জনয্
eকিট িoষেধয্র লগ (eবংিবিণর্ত সকল নিথ) সংরkণ করেবন। জুিনয়র হাi sু ল eবং হাi sু েলর িশkাথ রা eমeeফ-e ডা্kার
o িপতামাতার aনুেমাদনসােপেk িনেজরাi oষুধ িনেত পারেব।
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3.
VI.

eকজন িশkাথ oষুেধর আবশয্কতা ছaড়াo িরহয্াবিলেটশন আiন 1973 eর 504 ধারা েমাতােবক সংsান চাiেত পাের। যথাযথ
পdিতর জনয্ চয্ােnলেরর pিবধান A-710 েদখুন।

জরুির েমিডকয্াল aবsা
A.

জরুির বািড়র েযাগােযাগ
pেতয্ক িশkাথ র eিটeস ফাiেল eবং eমােজর্ িn েহাম কনটয্াk কােডর্ যা নীল কাডর্ নােম পিরিচত (d বয্ eনoয়ািস েহলথ েকাড §
45.19) aবশয্i জরুির েযাগােযােগর তথয্ থাকেত হেব। িশkাথ sু েল ভিতর্ র সময় নীল কাডর্ পূরণ করেত eবং pিত বছর aথবা
pেয়াজনেবােধ আরo ঘন ঘন হালনাগাদ করেত হেব।

B.

C.

ফাsর্ eiড
1.

যখন eকজন িশkাথ জখন হয় বা aসুs হেয় পেড় eবং তার তাত্kিণক িচিকত্সা দরকার হয় তখন িpিnপয্াল pেযাজনীয়
িচিকত্সার বয্বsা করেবন eবং িপতামাতােক জানােবন (d বয্ eনoয়াiিস েহলথ েকাড§ 49.15)। sু েল ফাsর্ eiড িশkaথ র
তাত্kিণক িচিকত্সা েদয়ার মেধয্ সীমাবd।

2.

যিদ পিরিsিত sু েল েদয়ার মত aবsার েচেয় আরo জরুির পিরচযর্া দািব কের তাহেল 911-e েফান করেত হেব। িpিnপয্াল
eবং িপতামাতা/aিভভাবকেক জানােত হেব েয 911-e েফান করা হেয়েছ। যখন aয্ামবুেলn আসেব তখন যিদ িপতামাতা uপিsত
না থােকন, তাহেল তাহেল িpিnপয্াল aবশয্i aয্ামবুেলেn eবং িপতামাতা না আসা aথবা িদন েশষ না হoয়া aবিধ িশkাথ র সে
থাকার জনয্ কাuেক দািয়t েদেবন। যিদ ei বয্িkেক িপতামাতার আসার আেগi হাসপাতাল তয্াগ করেত হয় তাহেল িতিন
িpিnপয্ােলর সে েযাগােযাগ করেবন eবং িশkাথ েক হাসাপাতােলর েহফাজেত রাখার জনয্ হাসপাতাল pশাসেনর সে বয্বsa
করেবন।

3.

ফাsর্ eiড েদয়ার সমেয় সংkামক বয্ািধ িনেরােধ সবর্জনীন সাবধানতা o সংkমণ িনয়ntণ aনুশীলনগুেলা aবশয্i aনুসরণ করেত
হেব।

aেটােমেটড ekটানর্াল িডিফিbেলটর (eiিড)
1.

pেতয্ক sু েল aবশয্i কমপেk eকিট aেটােমেটড ekটাসর্াল িডিপিbেলটর (“eiিড”) থাকেত হেব eবং sু ল পৃ েপািষত aথবা sু ল
aনুেমািদত সকল পাঠkম o পাঠkম বিহভূর্ ত iেভn aথবা aয্াকিটিভিটেত eiিড বয্বহাের eবং কািডর্ oপালমুয্নাির িরসািসেয়শন
(“িসিপআর”) pদােন pিশkণpাp কম uপিsিত থাকার িবষয়িট িনি ত করেত হেব। sান বা সময় িনিবর্েশেষ sু ল পৃ েপািষত
সকল aয্াথেলিটক pিতেযািগতায় pিশkণpাp eiিড/িসপআর uপিsিতেত eiিড লভয্ রাখaর িবষয়িটo িনি ত করেত হেব। েবিশর
ভাগ kাস ি েপ eiিড আবশয্ক হয় না।

2.

পাবিলক sু ল sাপনা eবং eবং কম রা “জন aিভগময্ িডিফিbেলশন েpাভaiডার” িহেশেব িবেবিচত হন eবং তােদরেক পাবিলক
েহল ল (“িপeiচeল”) ধারা § 3000 (a), (b), o (c) েত সংjািয়ত আবশয্কতা, সীমাবdতা eবং দায় েমেন চলেত হয়।
িpিnপয্ালেক sু েলর সকল কমর্সিূ চ o aনু ােন ei আiন েমাতােবক eiিড লভয্তা eবং eiিড বয্বহাের o কািডর্ oপালমুয্নাির
িরসািসেয়শন (“িসিপআর”) pদােন pিশkণpাp কম uপিsিত থাকার িবষয়িট িনি ত করেত হয়। oeসeiচ কম (eiিড
েpাgােমর জনয্ িডoi-র সে চু িkবd eেজিnর সােথ) eiিড sাপেনর েরকডর্ সংরkণ, মােঝ মােঝ eiিডগুেলা পরখ করা eবং
কম েদর িনয়িমত pিশkণ দান িনি ত কেরন।

3.

eiিড

আবশয্কতা

সmেকর্

আরo

জানেত

েদখুন:

http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/Article19Sections.html.

D.

িরসািসেয়ট করেবন না (“িডeনআর”) আেদশ
eকজন িপতামাতা িশkা্থীর িpিnপয্ােলর কােছ eকিট আuট-aভ হসিপটাল িডনার aডর্ ার gহণ করার জনয্ িডoi-র কােছ aনুেরাধ
জানােক পােরন। িpিnপয্াল aনুেরাধিট পযর্ােলাচনার oeসeiচ-eর কােছ পাঠােব। oeসeiচ িডoi-র aিভফস aভ িলগয্াল সািভর্ েসর সে
পরামশর্kেম িসdাn িনেয় িpিnপয্াল eবং যথাযথ কম েদর জািনেয় েদেব।
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VII.

sু লিভিtক েমিডকয্াল sাপনা
A.

sাsয্ কম েদর জনয্ sু ল sাপনা
1.

েমিডকয্াল রুম
সুরkা, বয্িkগত eবং ডাkাির তেথয্র েগাপনীয়তা রkায় sু ল েমিডকয্াল রুমগুেলায় যথাসmব িনেচর ৈবিশ য্গেু লা থাকেব:
a.

পযর্াp আয়তন (সাধaরণত কমপেk 200 বগর্ফুট)

b.

গরম o ঠা া পািনর টয্াপযুk eকিট িসংক

c.

েমেঝ েথেক ছাত aবিধ েদয়াল

d.

েভতর িদেয় চলাচেলর বয্বsা না থাকা

e.

েফান

f.

inারেনট সংেযাগ

বাড়িত গুরtু পূণর্ ৈবিশ গুেলা হেc িশkাথ েদর জনয্ aেপkা করার িনধর্ািরত জায়গা, িশkাথ েদর জনয্ িনকটবত বাথরুম, পযর্াp
তাপ, আেলা eবং েভিnেলশন eবং sু েল eকিট uপেযাগী sান।
B.

sু ল-িভিtক েহলথ েসnার
1.

sু লিভিtক েহলথ েসnারগুেলা (“eসিবeiচিস”) েসসব িশkাথ েক িনেরাধমূলক eবং pাথিমক sাsয্ েসবা েজাগায় যােদর িপতামাতা
েসnােরর জনয্ eনেরালেমn পয্ােকজ পূরণ কেরেছন। eসিবeiচিস েমিডকয্াল েরকডর্ গুেলা আিটর্কল 28 েpাভাiডার িহেশেব
eসিবeiচিস-র সmিt। eনoয়াieস িডপাটর্ েমn aভ েহলথ (“eনoয়াieসিডoeiচ”) েক aবশয্i সব eসিবeiচিসেক aনুেমাদন
করেত হেব।

2.

sু লিভিtক েহলথ েসnার pিত ার পdিত
িনu iয়কর্ েsেট eসিবeiচিস pিত া রার আেবদন পূরণ কের eনoয়াieসিডoeiচ-eর বুয্েরা aভ চাil aয্াn aয্ােডালেসn েহলথ
বরাবর পািঠেয় িদেত হেব। oeসeiচ েথেক eকিট pিমত সমেঝাতা sারক (“eমoiu”) চু িk সংgহ করেত হেব। eমoiuর
সংযুিk eফ “sু েলর তথয্ eবং aনুেমাদন ফরম” eবং eমপাoয়ারেমn sু েলর জনয্ সংযুিk eফ-2 “eমপাoয়ারেমn sু েলর জনয্
sু েলর তথয্ eবং aেনুাদন ফরম” aবশয্i যথাযথ কতৃর্ পkেক sাkর করেত হেব। oeসeiচ িডেরkর চয্ােnলেরর দািয়tpাp বয্িk
িহেশেব eবং েহলথ েকয়ার েpাভাiডার eমoiu কাযর্করী কেরন চু িkেত েনাটািরকৃ ত sাkর িদেয়। পিরেশেষ, eকিট পূণার্ রূেপ
কাযর্করী eমoiu কিপ eনoয়াieসিডoeiচ বরাবর আেবদেনর সে যুk করেত হেব। eনoয়াieসিডoeiচ eসিবeiচিস sাপনায়
aনসাiট মূলয্ায়ন পিরচালনা করেব। eনoয়াieসিডoeiচ-eর বুয্েরা aভ চাil aয্াn aয্ােডালেসn েহলথ eবং িডoi-র aনুেমাদন
বয্তীত eসিবeiচিস কাজ শুরু করেত পারেব না। িডoi-র কােছ করা পূরণকৃ ত o aনুেমািদত আেবদেনর eকিট কিপ ei িঠকানায়
পাঠােত হেব: Manager of School-Based Health Centers, Office of School Health, 49-51
Chambers Street, Room 600, New York, NY 10007.

VIII.

aনয্ানয্ sু ল েহলথ pেজk
sাsয্ পিরেসবা eবং sাsয্ aয্াকিটিভিট পিরচালনাকারী sু ল েহলথ pেজkগুেলা sু ল েহলথ েpাgােমর সmূরক িহেশেব কাজ করেত পাের। eধরেনর
pেজেkর psাব িডoi কমর্কতর্ া, aনয্ানয্ সরকাির iuিনট, aথবা pাiেভট aগর্ানাiেজশনগুেলা করেত পাের। pেজkগুেলার মেধয্ থাকেত পাের েsশাল
িskিনং েটs, sাsয্ িবষয়ক তথয্, পয্ামেলট aথবা ei ধরেনর সামgী িবতরণ aথবা িশkাথ েদর েরকডর্ িকংবা েকােয় িনয়ার েথেক uপাt সংgহ।
সুিনিদর্ িশkাথ সmেকর্ তথয্ েদয়ার আেগ িপতামাতার সিkয় সmিত pেয়াজন হেব।
oeসeiচেক aবশয্i aনুেমাদেনর আেগ eধরেনর pেজk িরিভu করেত হেব। pেজেk যিদ গেবষণার বয্াপার তাহেল eিট aবশয্i িডoiর িডিভশন
aভ aয্ােসসেম্ট aয্াn aয্াকাuেnিবিলিট েpাপজাল িরিভu কিমিট েথেক aনুেমািদত হেত হেব। গেবষণার গাiডলাiন সmেকর্ বাড়িত তথয্ পাoয়া
েযেত পাের ei িঠকানায়: the Division of Assessment and Accountability, Research and Policy Support,
NYC Department of Education, 52 Chambers Street, New York, NY, 10007.
pেজk েশেষ pেজেkর মূলয্ায়ন যথাযথ পেkর কােছ aবশয্i দািখল করেত হেব।

T&I-18381 (Bengali)

A-701

sু ল েহলথ সািভর্ েসস

8/15/12
9 of 9

IX.

aনুসnান
ei pিবধান সmিকর্ ত p িনেচর িঠকানায় করেত হেব:
েফান:
718-391-8116
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Office of School Health
N.Y.C. Department of Education
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ফয্াk:
718-391-8128

