
 
 

স্বাস্থ্য যাচাইকরণ প্রশ্নাবলী 
 

T&I 31799 DOE Health Screening Questionnaire (Bengali/Bangla) 

DOE ফ্যাসিসলসিগুললালে িকল DOE কর্মচারী, দর্মনার্মী, এবং পসরবারলদর অবর্যই একসি স্বাস্থ্য যাচাইকরণ পূরণ করলে হলব। এই স্বাস্থ্য 
যাচাইকরণ প্রসেসদন উপসস্থ্ে হবার পূলবম পূরণ করলে হলব। এই স্বাস্থ্য যাচাইকরণ অনলাইলনও পূরণ করা িম্ভব হলব: 
https://healthscreening.schools.nyc/ িাইলি।  ভবন বা ফ্যাসিসলসিলে প্রলবলর্র পর, যসদ আপসন ইলোর্লযয অনলাইলন স্বাস্থ্য 
যাচাইকরণ পূরণ না কলর র্ালকন, োহলল আপনালক সনলচর প্রশ্নগুললার জবাব সদলে বলা হলব।  
 
 
1. আপসন COVID-19-এর উপির্মগুললা আপনার র্ালে লক্ষ্য কলরলেন সক, এলে রলেলে 100.0 সিসি F সকংবা এরলচলে ববসর্, 
নেুনভালব কাসর্ শুরু, নেুনভালব স্বাদ সকংবা ঘ্রাণর্সি সবললাপ অর্বা সবর্ে 10 সদলনর র্ালে শ্বাি কষ্ট?  

 না। পরবেমী প্রশ্নসি বদখুন।  
 হযাাঁ। না  আলরা যাচাইকরণ প্রলোজন। কর্মী/দর্মনার্মী ভবলন প্রলবর্ করলে পারলব না। 

 
2. সবর্ে 10 সদলন, রু্লখর লালা সকংবা একসি নাক বা র্লার বিাোব বযবহার কলর COVID-19-এর একসি পরীক্ষ্া বা বিলে পসজসিভ 
ফ্লাফ্ল বপলেলেন সক? (লকালনা রি পরীক্ষ্া নে)  

 না। পরবেমী প্রশ্নসি বদখুন।  
 হযাাঁ। না  আলরা যাচাইকরণ প্রলোজন। কর্মী/দর্মনার্মী ভবলন প্রলবর্ করলে পারলব না। 

 
3. আপনার জানা র্লে, সবর্ে 14 সদলন, এর্ন বকউ যার COVID-19 পরীক্ষ্াে পসজসিভ ফ্লাফ্ল এলিলে সকংবা COVID-19-এর 
উপির্মগুললা বদখা যালে এর্ন কালরা কাোকাসে (6 সফ্ি-এর র্লযয অন্তে 10 সর্সনলির জনয) এলিসেললন সক? 

 না। পরবেমী প্রশ্নসি বদখুন।  
 হযাাঁ। না  আলরা যাচাইকরণ প্রলোজন। কর্মী/দর্মনার্মী ভবলন প্রলবর্ করলে পারলব না। 

  
4.  আপসন আন্তজমাসেকভালব সকংবা এর্ন একসি বেি বযিাে সনউ ইেকম বেি ট্র্যালভল অযািভাইজসর অনুযােী কসর্উসনসির র্ালে 
COVID-19-এর বযপক িংক্রর্ণ হলে বিিাে সবর্ে 14 সদলনর র্ালে ভ্রর্ণ কলরলেন সক? 

 না। কর্মী/দর্মনার্মী ভবলন প্রলবর্ করলে পারলব।  
 হযাাঁ। না  আলরা যাচাইকরণ প্রলোজন। কর্মী/দর্মনার্মী ভবলন প্রলবর্ করলে পারলব না। 

 
 
 
 
 
 
 

পসরসস্থ্সে পসরবেমলনর িালর্ িালর্ NYC সিপািমলর্ন্ট অভ এিুলকর্ন িুপাসরর্ পসরবেমন করলে পালর।                           9.4.20 

https://healthscreening.schools.nyc/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory?gclid=CjwKCAjwydP5BRBREiwA-qrCGuRbWhlFUSrOWCvE7tT1_ks5YzJdvnvGjGZmg4LcQiIiTWK3Fu_HwBoC9R4QAvD_BwE&data=02|01|KLattimer@schools.nyc.gov|a6ff927f98b247d94a2f08d8409136ee|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637330340035789351&sdata=GPeXCLqRxoPScFaNArOFug8jNn4IQVE80GF4Vk6fIOI=&reserved=0
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