নিউ ইয়র্ক স্টেট নিপাটকমেন্ট অব স্টেলথ
বযুম া অব ইনেউিাইমেশি

প্রাপমর্

িাে (অিযগ্রে র্ম

েন্ম তান খ

বতক োমি

COVID-19 টিকাদানের পরীক্ষা এবং সম্মতি প্রদানের ফরম*

নপ্রন্ট র্রুি)

পছমে

িাে

সাধা ণ ID

তিহ্ন:
W – েনেলা/স্টেময়

স্টবমছ নিমত এখামি নির্ র্রুি

TW – ট্রান্সমেন্ডা

TM – ট্রান্সমেন্ডা
পযরুষ/বালর্

েনেলা/স্টেময় M – পযরুষ/বালর্

NB – িি-বাইিান
বুনি

GNC – নলঙ্গগত
পন চময় বাইম থার্া
বুনি
NR - েবাব নিমত চািনি

Q – নিনিত িয়/প্রশ্ন র্ া েমে

GNL - নলঙ্গগত পন চয় তানলর্াভয ি িয় ( াইট-ইি)
*নলঙ্গ সবকিাে: িাময়মন্ট
েমন্ম সেয় নিধকান ত নলঙ্গগত পন চয়
তিহ্ন:
ববনে তেনি এখানে তিক করুে

নসটি

বাবা নর্িংবা ো/অনভভাবর্/ সাম ামগট
(যনি প্রমযােু েয়, অিযগ্রে র্ম নপ্রন্ট
র্রুি)
োনতগত পন চয়
জাতির তিহ্ন:
স্টবমছ নিমত এখামি নির্ র্রুি
DECL – প্রতুাখুাি র্ া েময়মছ
HIS – স্টেিীয় বিংমশাদ্ভূ ত
NHL – স্টেিীয় বিংমশাদ্ভূ ত িয়
UNK - অোিা
প্রাথনের্
প্রাথনের্ নবো আইনি#
নবো িাে
প্রাথনের্ নবো ঠির্ািা

াইট-ইি

বববানের্ েুাটাস
স্টবমছ নিমত এখামি নির্ র্রুি

স্টেট

তিহ্ন:

S – অনববানেত
D – নবমেি েময়মছ M – নববানেত
W – নবধবা
V – নসনভল ইউনিয়ি
U – অোিা
পৃথর্ – আইিগতভামব পৃথর্
পাটকিা - েীবমি পাটকিা

M – পযরুষ
F – েনেলা
I – ইন্টা মসক্স
NR - েবাব নিমত চািনি
SNL – স্টযৌি অনভেযনখতা তানলর্াভয ি িয় ( াইট-ইি)
ঠির্ািা

িাে অিযযায়ী

নেপ

ইমেইল অুামেস

স্ট াি

পছমে

ভাষা

োনত
জাতিগি তিহ্ন:
স্টবমছ নিমত এখামি নির্ র্রুি
AIA – আমেন র্া বা আলাস্কা আনি বানসো ASN – এনশয়াি
BAA – আনির্াি আমেন র্াি বা র্ৃ ষ্ণাঙ্গ
DECL – প্রতুাখুাি র্ া েময়মছ
NHP – োওয়াইময় আনি বানসো বা প্রশান্ত েোসাগ ীয় দ্বীমপ বানসো
WHT – স্টেতাঙ্গ
OTH – অিুািু বা বহুোনতর্
সাবস্ক্রাইবাম
িাে/েন্ম
স্ট াগী সামথ সাবস্ক্রাইবাম
তান খ
সম্পর্ক

প্রাথনের্ নবো গ্রুপ#

প্রাথনের্ নবো স্ট াি#

োধুনের্
োধুনের্ নবো আইনি#
নবো িাে

সাবস্ক্রাইবাম
তান খ

োধুনের্ নবো ঠির্ািা

োধুনের্ নবো স্ট াি#

োধুনের্ নবো গ্রুপ#

নিনির্/অন স সাইট স্টযখামি টির্া স্টিওয়া
েয়

প্রাইোন

স্টর্য়া

নচনর্ৎসমর্

িাে/েন্ম

ঠির্ািা/স্ট াি িম্ব

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র
1.

আপনি নর্ আে অসযস্থ স্টবাধ র্ মছি?
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□

েুাাঁ

□

িা

স্ট াগী
সম্পর্ক

সামথ সাবস্ক্রাইবাম

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

গত 10 নিমি আপিা নর্ COVID-19 প ীক্ষা েময়মছ বা স্বাস্থুমসবা প্রিাির্া ী বা
স্বাস্থু নবভাগ নর্ COVID-19 সিংক্রেমণ র্া মণ বানিমত আপিামর্ আলািা থার্মত
বলা েময়মছ?
গত 10 নিমি স্টর্াি স্বাস্থুমসবা প্রিাির্া ী বা স্বাস্থু নবভাগ নর্ COVID-19 এ
সিংেশক বা ভ্রেমণ র্া মণ আপিামর্ বানিমত স্টর্ায়াম ন্টাইমি থার্মত বলা েময়মছ?
গত 90 নিমি (3 োস) COVID-19 এ েিু আপিা নর্ অুানন্টবনি স্টথ ানপ বা
র্িভুামলমসন্ট প্লােো নচনর্ৎসা র্ া েময়মছ?

□

েুাাঁ

□

িা

□

অোিা

□

েুাাঁ

□

িা

□

অোিা

□

েুাাঁ

□

িা

□

অোিা

পনলনথমলমি গ্লাইমর্াল (PEG) বা পনলমসা মবমট েমতা COVID-19 এ স্টর্ামিা
উপািামি বা শট বা স্টর্ামিা টির্ায় আপিা নর্ র্খমিা োইভস, েযখ য মল যাওয়া,
োস-প্রোমস সেসুা বা অুািান লুানক্সমস েমতা তাৎক্ষনণর্ এলানেক প্রনতনক্রয়া েময়মছ?
গত 14 নিমি (2 সপ্তাে) ফ্লয শট সে আপনি নর্ স্টর্ামিা টির্া নিময়মছি?
যনি েুাাঁ েয়, তােমল সবকমশষ র্মব আপনি টির্া নিময়মছি?
তান খ:
_________________
আপনি নর্ গভক বতী িানর্ গভক বতী েওয়া র্থা ভাবমছি?
আপিা নর্ র্ুান্সা , নলউমর্নেয়া, HIV/AIDS, অমটাইনেউি স্ট ামগ ইনতোস বা অিু
স্টর্ামিা স্ট াগ আমছ যা স্ট াগ প্রনতম াধ বুবস্থামর্ িযবকল র্ম স্টিয়?
আপনি নর্ এেি স্টর্ামিা ওষযধ স্টসবি র্ম ি যা আপিা স্ট াগ প্রনতম াধ বুবস্থামর্
প্রভানবত র্ম , স্টযেি স্টর্াটিকসি, নপ্রিনিমসাি বা অিু স্টে ময়ি, অুানন্টর্ুান্সা োগ
অথবা আপিা নর্ স্টর্ামিা স্ট নিময়শি নচনর্ৎসা আমছ?
আপিা নর্ নিনিিং নিসঅিকা আমছ বা আপনি িাি নথিা স্টসবি র্ মছি?
আপনি নর্ আমগ COVID-19 টির্া স্টিে নিময়মছি?

□

েুাাঁ

□

িা

□

অোিা

□

েুাাঁ

□

িা

□

অোিা

□
□

েুাাঁ
েুাাঁ

□
□

িা
িা

□
□

অোিা
অোিা

□

েুাাঁ

□

িা

□

অোিা

□ েুাাঁ
□
স্টবমছ নিমত □
এখামি
নির্ র্রুি

িা
িা

□
অোিা
তান খ:
___________ (যনি
প্রমযােু েয়)

যনি েুাাঁ েয়, তােমল আপনি স্টশষ স্টিাে র্মব স্টপময়মছি?

জরুতর বযবহানরর অেুনমাদে
FDA েরুন বুবো অিযমোিমি (EUA) অধীমি COVID-19 টির্া উপলভু র্ম মছ।
বাময়ালনের্ুাল স্টপ্রািামে েরুন বুবোম
েমতা পন নস্থনত বতন েমল EUA বুবো র্
টির্া এর্ই ধ মি পযকামলাচিা র্ া েয়নি। তমব উপলভু সােনগ্রর্ ববজ্ঞানির্ প্রোমণ
স্টযখামি স্টিখা নগময়মছ স্টয জ্ঞাত এবিং সম্ভাবু ঝযাঁ নর্ তয লিায় টির্া জ্ঞাত এবিং সম্ভাবু

COVID-19 েোোন
েমতা েরুন অবস্থায় ওষযধ এবিং
া েয়। FDA অিযমোনিত বা উত্তীণক স্টপ্রািামে েমতা এই
নভনত্তমত টির্া উপলভু র্ া নসদ্ধান্ত গ্রেণ র্ম মছ FDA,
ায়িা অমির্ স্টবনশ।

সম্মতি
COVID-19 টির্া সম্পমর্ক তথু নশট আনে পমিনছ অথবা আোমর্ বুাখুা র্ া েময়মছ। আনে বযঝমত পা নছ স্টয যনি আো টির্া িযটি
স্টিামে প্রময়ােি েয়, তােমল র্াযকর্ েওয়া েিু আোমর্ এই টির্া িযই স্টিাে (স্টিওয়া) নিমত েমব। আো প্রশ্ন র্ া সযমযাগ নছল এবিং
তা সমন্তাষেির্ উত্ত স্টপময়নছ (এবিং উপম উনিনখত বুনিমর্ নিনিত র্ া েময়মছ, যা েিু আনে সাম ামগট সম্মনত প্রিামি অিযেনত
স্টপময়নছ তামর্ও প্রশ্ন র্ া সযমযাগ স্টিওয়া েময়মছ)। আনে বণকিা অিযযায়ী টির্ািামি উপর্ান তা এবিং ঝযাঁ নর্ বযঝমত পা নছ।
আনে অিযম াধ র্ নছ স্টয COVID-19 টির্া আোমর্ স্টিওয়া স্টোর্ (অথবা উপম উনিনখত বুনি, যা েিু আনে এই অিযম াধ র্ া েিু
অিযমোিি প্রাপ্ত এবিং সাম ামগট সম্মনত প্রিাি র্ মত পান )। আনে বযঝমত পা নছ এই টির্া েিু আো স্টর্ামিা খ চ েমব িা। আনে বযঝমত
পা নছ স্টয এই টির্া পন চালিা েিু স্টযমর্ামিা অথক বা সযনবধা টির্া প্রিাির্া ী র্ামছ েস্তান্ত র্ া েমব, যা েমধু ময়মছ আো স্বাস্থু
পন র্ল্পিা, স্টেনিমর্য়া বা অিুািু তৃ তীয় পমক্ষ সযনবধা/অথক, যা া আো নচনর্ৎসা স্টসবা েিু আনথকর্ভামব িায়ী। স্টপমেন্ট যাচাই এবিং
প্রমযােু টির্া স্ট নেনিমত ন মপাটিকিং সে অিুািু েিস্বাস্থু উমেমশু প্রময়ােি অিযযায়ী আনে প্রময়ােিীয় সর্ল তথু (নচনর্ৎসা স্ট র্িক, িানব
এবিং আইমটোইেি নবমল অিযনলনপ, তমব এ েমধু সীোবদ্ধ িয়) প্রর্াশ র্ মত অিযমোিি প্রিাি র্ নছ।

প্রাপর্/সাম ামগট/অনভভাবর্ (স্বাক্ষ )

স্টটনলম াি স্টিাভাষী
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আইনি # তান খ / সেয়

তান খ / সেয়

পযম া িাে

স্ট াগী সামথ সম্পর্ক , যনি প্রাপর্ ছািা
অিু স্টর্উ েি

বা

স্বাক্ষ : স্টিাভাষী

তান খ/ সেয়

বরাগী আজ বকাে টিকা পানেে?

টির্া দ্বা া সম্পন্ন র্ া

টির্া িাে
প্রশাসি
Pfizer/ BioNTech
□
প্রথে স্টিাে
( াইো / বাময়াএিমটর্)
Moderna (েিকািা)
□
প্রথে স্টিাে
Astra-Zeneca (এিাস্টেমির্া)
Janssen (োিমসি)

নপ্রন্ট: স্টিাভাষী

□

প্রথে স্টিাে

□

এর্টি স্টিাে

সামথ সম্পর্ক

েিু নিমচ

এলার্া

EUA
□

নদ্বতীয় স্টিাে

□

নদ্বতীয় স্টিাে

স্টিাে

□

ুাে শীমট

তান খ

প্রস্তুতর্া র্ এবিং লট িম্ব

নদ্বতীয়

প্রশাসনির্ সাইট

□ বাে নিমর্
োমত স্টপশী

□ িািনিমর্
োমত স্টপশী

স্টিাে

□

□

0.5 নেনল

িাে ও স্ট াগী

□

বাে উরু

□

িাি উরু

0.3 নেনল

□ আনে স্ট াগীমর্ (এবিং/অথবা নপতা বা োতা, অনভভাবর্ বা সাম ামগটমর্, প্রমযােু অিযসাম ) টির্া সম্পমর্ক তথু প্রিাি র্ম নছ
টির্া েিু সম্মনত সিংগ্রে র্ম নছ।
টির্া প্রিাির্া ী

স্বাক্ষ :

* এই ফরনমর বযবহার ঐতেক।
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