
ক�োভিড-19 টি�ো এখন 75  বো তোর কবশি বয়সীদের জন্য উপলি্য

• যোদের বয়স 75  বো তোর কবশি তোরো এখন ক�োভিড-19 টি�োর জন্য 
অ্যোপদয়ন্টদেন্ট টনদত পোদরন। 

• টি�ো ক�ন্দ্র ও অনলোইদন অ্যোপদয়ন্টদেন্ট বু� �রদত www.mass.gov/
COVIDVaccineMap -এ যোন।

• টি�ো শবনোেূদল্যর। আপনোদ� �খনও কপদেন্ট �রদত বো করেটডি �োদডডে র নম্বর 
শেদয় বু� �রদত বলো হদব নো।

• টি�ো সরবরোহ খুব সীশেত থো�োর �োরদে, অ্যোপদয়ন্টদেদন্টর সেয় শথির �রদত 
আপনোদ� �দয়� সপ্োহ অদপক্ো �রদত হদত পোদর।

• প্রশ্ন ও সোহোদয্যর জন্য, ে্যোসোচুদসিস ক�োভিড-19 হিলোইন নম্বর 2-1-1 এ  
ক�োন �রুন।

অ্যোপদয়ন্টদেন্ট আপনোদ� �ী আনদত হদব
• টি�ো ব্যবথিোয় আপনোর নোে যোচোই �রদত আপনোর নোদের ক�োদনো পশরচয় 

থো�দল কসটি আননু।

• আপনোর স্োথি্য শবেোর �োডডে  থো�দল কসটি আননু। আপনোর শবেো আপনোর 
কথদ� অথডে কনদব নো। টি�ো কপদত আপনোর শবেো থো�ো আবি্য� নয়।

• আপটন ছোপোদত পোরদল আপনোর প্রত্যোটয়ত �েডে। আপটন যখন ক�দন্দ্র 
আসদবন তখন কসখোদন প্রত্যোটয়ত �রে পোদবন।

অ্যোপদয়ন্টদেন্ট বু� �রদত আপনোর �ী লোগদব
• আপনোর পুদরো নোে, জন্ম তোশরখ, ইদেল শি�োনো, ক�োন নম্বর, বোটির শি�োনো 

প্রেোন �রুন।

• স্োথি্য শবেোর তথ্য (আপনোর �োডডে  ও পললভস নম্বর প্রস্তুত রোখুন)।

• এ�গুচ্ছ স্োথি্য সম্পর�ডে ত প্রদশ্নর উত্তর শেন।

• �সম্মভত ও প্রত্যোটয়ত �েডে ছোপোন এবং/অথবো সই �রুন।

থিোনীয় টি�োেোন ক�দন্দ্র শবনোেূদল্যর টনরোপে পশরবহন উপলি্য

• কসোেোরভিলল-ক�েটরিজ এল্োর সোরিডে দসস (Somerville-Cambridge Elder 
Services, SCES) থিোনীয় 75 বছদরর কবশি বয়সীদের টন�িবতডে ী ক�োভিড-19 
টি�োেোন ক�দন্দ্র যোওয়োর জন্য শবনোেূদল্য পশরবহন শেদচ্ছ।

• SCES টি�োেোন পশরবহন প্র�ল্প সম্পদ�ডে  আদরো জোনদত বো  যোত্োর জন্য 
করলজস্োর �রদত, SCES-ক� �ল �রুন 617-628-2601 নম্বদরঅথবো 
info@eldercare.org-এ ইদেল �রুন।

স্্যোে কথদ� টনদজদ� সরুলক্ত রোখুন

ক�েটরিদজর বোভসন্োদের টি�ো সম্পর�ডে ত ক�োদনো জোললয়োভতর শি�োর হওয়োর 
শবষদয় আেরো অবগত নই, জোললয়োত কেিজদুি ন�ল ক�োভিড-19 টি�ো 
সংরক্দের শবটনেদয় অথডে টনদয়দছ বদল জোনো কগদছ। 

অনগু্রহ �দর েদন রোখদবন:

• টি�োেোদনর তোলল�োয় নোে কলখোদত আপনোদ� অথডে শেদত হদব নো। 

• আদগ টি�ো কপদত আপনোদ� অথডে শেদত হদব নো।

• ক�উ যশে আপনোদ� �ল, কিক্সি বো ইদেল টি�ো সম্পদ�ডে  বদল আপনোর 
কসোি্যোল ভসশ�উশরটি, ব্যোঙ্ক অ্যো�োউন্ট বো করেটডি �োদডডে র নম্বর জোনদত চোই 
তোহদল, কসটি িুদয়ো।

বতডে েোদন উপলি্য ক�োভিড-19 টি�ো টনরোপে ও ক�োভিড-19 
কেো�োদবলোয় খুব �োযডে�শর।

প্রশ্ন ও টনরন্তর তথ্য জোনদত, ক�েটরি� ভসটি ি্যো�ভসন 
ইন�রদেিন লোইদন ক�োন �রুন: 617-349-9789


