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10  ،  2019مئی

 

 عزیزی اہِل خانہ، 

 

، اور ہم پبلک اسکول ےک  ن ترجیح ہے نیویارک شہر ےک طلبا، خاندانوں اور عمےل یک صحت اور بہبود محکمئہ تعلیم ےک لیے اولیے
لز ےک  ن کت نہیے یک تیھ جب وہ کیسن ےک بارے میے   2طلبا میے میے ۔ ان طلبا نن اسکول میے شر اہم معلومات بانٹنا چاہتے ہیے

۔ ہم یہ معلومات آپ ےک ساتھ انتہائی احتیاط ےک طور پر  لز لگین ےک خطرے میے نہیے ہیے ن متعدی تھے اور اسکول میے طلبا میے
۔  اور آپ کو ہماری مدافعئے ٹیکوں یک پالییس ےک بارے میے یاد دہائن کرانن ےک  لیے بانٹ رہے ہیے

 

لز، ممپس اور روبیال ) ن ۔ ہر کوئی شخص جس نن میے ین طریقہ ہے لز ےس بچتن کا بہیے ن ( یک دو خوراکیے MMRمدافعئے ٹیےک میے
ح ےک باعث طلبا  ۔ اس وقت، پروگراموں میے مدافعئے ٹیکوں یک اونچی شر موصول یک ہیے انہیے یہ انفیکشن لگین کا امکان نہیے ہے

۔ کو انہتائی کم  خطرہ ہے

 

کت کرنن ےک  بطور ایک یاددہائن ےک، نیویارک ریاست عوایم صحت قانون اور نیویارک شہر صحت کا ضابطہ پروگراموں میے شر
لز ےک خالف مدافعت کا مظاہرہ  ن ، مدافعئے ٹیےک لگوانا یا میے لیے تمام طلبا ےس، ماسوا ان ےک جن ےک پاس منظور کردہ استثئنی ہے

۔کرنن کا مطالبہ کرتا  پر اسکول ےک مدافعئے ٹیکوں ےک مطلوبات دیکھ  www.schools.nyc.gov/immunizationآپ  ہے
" "مدافعئے ٹیکوں ےک مطلوبات" تالش “immunization requirementsپر جائیے اور  www.nyc.gov سکیے ہیے یا 

 کریں۔

 

لز ایک وائرس یک ا ن  سوزش، میے
ن

۔ اس انفیکشن ےس پیچیدگیوں میے نمونیہ، دماغ نفیکشن ہے جس ےس بخار اور دانن ہونے ہیے
۔ یہ انتہائی متعدی مرض ہے اور کوئی بیھ جن کو اس وائرس ےک خالف ٹیےک نہیے  ہسپتال میے داخلہ اور ممکنہ موت شامل ہیے

۔   ہیے انہیے یہ کیس بیھ عمر میے لگ سکئے ہے
ے

,  11205  یلتھ کمشین نن ہر بالغ اور بچے کو جو زپ کوڈزاپریل کو ہ 9لگ
۔  MMRمیے رہتے ہیے اور   11249اور  11211, 11206 ن لگوانن کا حکم دیا ہے ، ویکسیے ن موصول نہیے یک ہے  یک ویکسیے

 

 
ے

لز ےک خالف ٹیےک لگ ن  کہ خاندان ےک تمام افراد کو میے
ے

ہوں۔ اگر آپ اپتن بچے ہم آپ یک یہ یقیئن بنانن ےک حوصلہ افزائی کریں ےک
، اپتن بچے ےک طئی فراہم کنندد ےس یہ تصدیق کرنن ےک لیے رابطہ کریں کہ ان ےک  یقیئن ہیے ےک مدافعئے ٹیکوں ےک بارے میے غیے

۔ اس بارے میے معلومات ےک لیے کہ آپ کہاں اپتن بچوں  لز ےک خالف قوِت مدافعت رکھتے ہیے ن  ہونی ہیے یا وہ میے
ے

مناسب ٹیےک لگ
 کو فون کریں۔  311ےک لگوا سکیے ہیے برانی مہربائن  کو ٹی
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