ক্যালগেরীবাসীগের জন্য কক্াভিড-১৯ তথ্য
ক োভিড-১৯এর দ্রুত ভি ভিত ভিশ্বোসয োগ্য তথ্য সম্পয ে
যোলযগ্রীিোসীয অিভিত রোর জন্য িোইযেন্ট ভিউভন্টিস
যোলযগ্রী ও অন্যোন্য ভিউভন্টি সংস্থোর সিয োভগ্তোয় এই তথ্যপত্রটি
প্রস্তুত রো িযয়যে। যোলযগ্রীিোভসযের ভন্রোপে ও িোল রোখোর জন্য
এই উযেযোগ্।

কিখোর সংস্থোন্
•

খোেয সংস্থোন্

যোলকগ্রী পোিভল লোইযেরী ক োষণো যরযে ক
৩০কি এভপ্রল প ে ন্ত ক োযন্ো ভিলভিত িস্তুর জন্য

জভরিোন্ো আেোয় রো িযি ন্ো।
• আপযডট, পরোিিে , তযথ্যর জন্য যোলযগ্রীিোসীয
ভডভজটোল লোইযেরী কেখযত উৎসোভিত রো িযে।

• যোলযগ্রী ফুড িযোং গ্রোি ভন্যে, আপন্োয অিিযই প্রথ্যি কফোন্ রযত

িযি এিং তোরো আপন্োর জরুরী খোিোর ঝুভি সোভজযয় রোখযি এিংআপন্োর ভপ
আপ রোর সিয় ঠি রযি। তোযের কফোন্ ন্োিোরঃ 403-253-2055
• সযোলযিিন্ আভিে খোিোর ও ভন্তয প্রযয়োজন্ীয় ভজভন্স ক িল অযোপযয়ন্টযিন্ট এর

িোধ্যযি ভেযে। কফোন্: 403-220-0432

গ্ণপভরিিন্

• ভে আলিোটেো স্বোস্থয ভিিোগ্ আপন্োয ক োয়োযরন্টোইন্ এ থ্ো যত িযল,

তোিযল যোলযগ্রী ক ো-অপ এর ক য়োর পযোয জ কপযত ই-কিইল রুন্memberengagement@calgarycoop.com

• স ল গ্রোি য িোযসর ভপেযন্র েরজো িযিিোর যর িোস

আযরোিন্ রযত যোলযগ্রী ট্রোন্ভজট কথ্য িলো িযে।
• সীভিত আযয়র ট্রোন্ভজট পোস িযিিোর োরীরো িোর্ে িোযসর

• োরভি কসন্টোর ভিউভন্টিযত ভসভন্য়রযের জন্য কগ্রোসোভর সরিরোি ভেযে এিং

ট্রোন্ভজট পোস এভপ্রল িোযসও িযিিোর যর ক যত পোরযিন্।

কসটোর জন্য আযয়র সীিো তুযল ভেযয়যে। কফোন্ঃ 403-234-6571

িোরীভর ও িোন্ভস স্বোস্থয
উযেগ্ ও ভর্ভন্তত কিোধ্ রো স্বোিোভি এিং আিরো সিোইয
তোযের পভরভর্তজযন্র সোযথ্ এ ভিষযয় সিোয়তো ভন্যত
উৎসোভিত ভর িো িোন্ভস স্বোস্থযযসিো কথ্য সিোয়তো ভন্যত:

211 ল রুন্
সোিোভজ , স্বোস্থয, সর োরী কসিো গুভলর ভিষযয় জোন্যত।
কফয়োর এভি আযিেন্ কিইল, ফযোক্স িো অন্লোইযন্
Calgary.ca কত জিো ভেযত পোরযিন্। আযিেন্ সম্পভ ে ত
আযরো তথ্য িো সিোয়তোর জন্য

311

ল রুন্।

• আলিোটেো স্বোস্থয ভিিোগ্ :
• ভডসযট্রস কসন্টোর:
• িোন্ভস

ঠিন্ সিযয় সিোয়তো।

403-266-4357

স্বোস্থয সিোয়তো লোইন্: 1-877-303-2642

• ভিশুযের সিোয়তো লোইন্:

1-800-668-6868

• িোভিযত িযস ভর্ভ

তস যের সোক্ষোযতর জন্য আলিোটেো অভতসম্প্রভত
PurposeMed.com, এই অন্লোইন্ ভিভন্ টি র্োলু যরযে।

স্কুল িন্ধ োলীন্ সিযয় ভিশুর ত্ন
•

যোলযগ্রী এডুয িন্ কিোডে এ টি ওযয়ি কপজ ততভর যরযে ক খোযন্ যর িযস কিখোর ধ্োরন্োগুযলো প্রেোন্ রো িযি।

•

যোলযগ্রী ভরডস প্রভতভেন্ ন্তুন্ ো ে ক্রি কিয়োর রযি ো আপন্োয আপন্োর ভিশুর সোযথ্ ভিিযত ও সু সম্প ে গ্ঠযন্
সিোয়তো রযি। এই ওযয়িসোইটটি কেখু ন্- https://calgaryreads.com/noodle-do-a-day/

