সম� ফ�ািমিল েহলথ �টেমর অব�ান স�ােহ পাঁচিদন কের আবার েখালা স�েক� ���পূণ তথ�
�
আমােদর সম� েরাগীরা,
আমরা েস�. মাইেকল'স অ�াকােডিময়া ফ�ািমিল েহলথ �টম (St. Michael’s Academic Family Health Team,
SMHAFHT) অব�ান েসামবার েথেক ��বার সকাল 9টা েথেক দুপুর এবং দুপুর 1টা েথেক িবকাল 5টা পয�
�
(িবকাল 4:30 পয�
� েশষ ের�জে�শন করা হেব) পিরেষবা �দান করার জন� খুলিছ েসই খবর জানােত
আমরা এই িচ�ঠ িলখিছ। এই অব�ান�ট 14 েসে��র, 2020 কাযকির
�
হে�।

যখন স�ব হেব, তখন আমরা আমােদর িব��ং�েলােত শারীিরক দূর�
বজায় রাখা আেরা সহজ করেত এবং আমােদর মানুষ ও েরাগীেদর জন�
স�াব� িনরাপদ পিরেবশ ৈতির করেত আমরা েফােন বা িভিডওেয়র
মাধ�েম অ�াপেয়�েম� েনয়া চািলেয় যাব।
ি�িনক েখালা থাকার সময় স�েক� িবশেদ জানেত, কায সময়
�
পরবত� জ�ির পিরচযার
� ি�িনক এবং
েযাগােযােগর তেথ�র জন� �িত�ট ি�িনক েপজ েদখুন:
• 61 কু�ইন ফ�ািমিল ��াক�টস ইউিনট
• 410-এর েহলথ েস�ার
• েস� েজমস টাউন েহলথ েস�ার
• েস� লের� েহলথ েস�ার
• 80 Bond-এর েহলথ েস�ার
• সুমাক ��ক েহলথ েস�ার

আপনার কােছ এর মােন কী
•

ি�িনেক আসার আেগ অনু�হ কের আেগ েথেক কল কের বুক ক�ন।অ�াপেয়�েম� বুক করেল
আমরা যােত আপনােক সবেথেক ভােলা পিরেষবা িদেত পারব েসে�ে� সাহায� হেব।
FHTBookings@smh.ca-এ ইেমেলর মাধ�েম েফান বা িভিডও অ�াপেয়�েম� েনয়া যােব।

•

আমরা সব�ল� অব�ােন েখালা থাকেলও, আমরা য্তটা স�ব েফান এবং িভিডও অ�াপেয়�েম�
ব�বহার করব। যিদ আপনার �া��গত সমস�া জ�ির হয়, তাহেল আমরা েফান মারফত পিরচযা �
িদেয় �েয়াজন মেতা আপনার জন� এেস েদখােনার ব�ব�া করেত পাির।

•

যিদ আমােদর �টেমর েকােনা সদস� আপনােক ি�িনক বা ল�ােব আসেত বেলন, তাহেল ি�িনেক
�েবশ করার আেগ, দরজােতই আপনােক েকািভড-19 সং�া� উপসগ স�িক�
�
ত িকছ� �� করা
হেব। আপনােক আপনার হাতও স�ািনটাইজ করেত বলা হেব এবং মা� পরেত বলা হেব বা মুখ ঢাকা
রাখেত বলা হেব। �েবশপেথর ��িনংেয় েয সকল পদে�প অনুসরণ করেত হেব তার জন� এই িভিডও�ট

েদখুন।
•

অ�াপেয়�েম� বুক করেত যিদ আপিন আমােদর কল করেত না পােরন, তাহেল এখােন আসুন এবং
আমােদর �েবশপেথর ��নাররা আপনার ��িনং করেবন এবং অ�াপেয়�েম� বুক করার জন�
িরেসপশেন পাঠােবন।

•

েফান লাইেন ও ��িনং েডে� আপনােক দীঘ�ণ
�
অেপ�া করেত হেত পাের। আমােদর �টেমর
�িত�ট সদস� যতটা স�ব ভােলা পিরচযা � �দান করেত একিন� এবং আপনার ৈধেয�র
� জন�
আপনােক ধন�বাদ।

14 েসে��র, েসামবার েথেক এইসব পিরবত�ন কাযকির
�
হেব। আমােদর ি�িনেকর কােজর েকােনা
পিরবত�ন হেল, আমরা আমােদর ওেয়বসাইেট তথ� িদেয় জািনেয় েদব। আমরা েকািভড-19 অিতমারীর সময়
আমােদর কিমউিন�টক� উ� মােনর এবং সহানুভূিতর সে� পিরচযা � �দান করা অব�াহত রাখেত
�িত�িতব�।
িনেজর য� িনন ও সু� থাকুন,
SMHAFHT িলডারশীপ দল

