
 
 

T&I-29747 Updated Parent Immunization Letter 6.21.19 (Bengali/Bangla) 

জুন 2019 

প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক: 

13 জুন, 2019 তাপ্রিখ থেকক প্রনউ ইয়ককেি িাবপ্রিক, িাইকিট এবং ধপ্রমেয় সু্কি এবং প্রিশুকেি থিাগ্রামগুকিা সু্ককিি ইপ্রমউনাইকজিকনি (প্রটকা) িতোবিী 
থেকক ধপ্রমেয় কািকে ছাকেি জনয অনুকিাধ গ্রহে কিকত িািকব না। এই আইনপ্রট প্রি-প্রকন্ডািগাকটেন থেকক 12 থগ্রড ির্েন্ত সকি প্রিক্ষােেী এবং সকি 
চাইল্ড থকয়াি থসপ্রটংকয়ি জনয িকর্াজয। সু্কি এবং চাইল্ড থকয়াি থিাগ্রামগুকিা স্বাস্থ্যগত কািকে ছাকেি অনুকিাধ গ্রহন ককি র্াকব। 

থর্সব প্রিক্ষােেী সামাি অেবা বছি-বযািী থিাগ্রাপ্রমংকয় র্াকে 
থর্সব প্রিক্ষােেী িূকবে ধপ্রমেয় কািকে ছাে িাপ্রেি এবং এই সামাকি চাইল্ড থকয়াি অেবা িাবপ্রিক, িাইকিট অেবা ধপ্রমেয় সু্ককি র্াকব, তাকেিকক সু্ককি 
অেবা চাইল্ড থকয়াকি িপ্রতে অেবা োককত হকি, এখন অবিযই বয়স অনুর্ায়ী িপ্রতপ্রট ইপ্রমউনাইকজিন প্রসপ্রিকজি িেম থডাজ 28 জুন, 2019 তাপ্রিকখি 
মকধয প্রনকত হকব। অপ্রতপ্রিক্তিাকব, 14 জুিাই, 2019 তাপ্রিকখি মকধয ঐসব প্রিক্ষােেীি প্রিতামাতা ও অপ্রিিাবককক অবিযই থেখাকত হকব থর্ তািা 
িিবতেী থডাকজি জনয ইপ্রতমকধয অযািকয়ন্টকমন্ট ককিকছ। 

থর্সব প্রিক্ষােেী এই প্রিক্ষা বছকিি থিষ ির্েন্ত সু্ককি র্াকব এবং 2019-20 প্রিক্ষা বছকি থেিত আসকব 
প্রিক্ষােেীকেি সু্ককি আসকত হকি অবিযই ইপ্রমউনাইকজিকনি (প্রটকা) িতোবিী িূিে কিকত হকব। থর্সব প্রিক্ষােেী সবগুকিা আবপ্রিযক প্রটকা থনয়প্রন 
তাকেিকক অবিযই সু্ককিি িেম প্রেন থেকক অেবা চাইল্ড থকয়াকিি তাপ্রিকািুপ্রক্তি প্রেন থেকক 14 কযাকিন্ডাি প্রেকনি মকধয িপ্রতপ্রট ইপ্রমউনাইকজিন 
প্রসপ্রিকজি িেম থডাজ প্রনকত হকব। সু্ককিি িেম প্রেন থেকক 30 কযাকিন্ডাি প্রেকনি মকধয ঐ প্রিক্ষােেীি প্রিতামাতা অেবা অপ্রিিাবককক অবিযই থেখাকত 
হকব থর্ তািা িিবতেী থডাকজি জনয অযািকয়ন্টকমন্ট ককিকছ। 2019-20 প্রিক্ষা বছকিি জনয ইপ্রমউনাইকজিকনি (প্রটকা) নতুন িতোবিীি একপ্রট তাপ্রিকা 
প্রনকচ সংকক্ষকি উপ্রিপ্রখত হি। 

চাইল্ড থকয়াি থেকক 12 থগ্রড ির্েন্ত সকি প্রিক্ষােেীকেি অবিযই প্রনম্নপ্রিপ্রখত িতোবিী িূিে ককিত হকব: 
 DTaP (প্রডিকেপ্রিয়া, প্রটকটনাস এবং একসিুযিাি িাটুেপ্রসস অেবা হুপ্রিং কে) 
 থিাপ্রিও িাইিাস 
 MMR (প্রমসিস , মামপ্স, রুকবিযা) 
 িযাপ্রিকসিযা (জিবসন্ত) 
 থহিাটাইপ্রটস B 

5 বছকিি কম বয়সী থর্ সকি প্রিশু চাইল্ড থকয়াি এবং প্রি-প্রকন্ডািগাকটেকন িপ্রতে হকয়কছ তাকেিকক অবিযই প্রনম্নপ্রিপ্রখত িতোবিী িূিে কিকত হকব: 
 Hib (থহকমাপ্রেিাস ইনফু্লকয়ঞ্জা টাইি b) 
 PCV (প্রনউকমাককাকযাি জীবােু) 
 ইনফু্লকয়ঞ্জা (ফু্ল): প্রিশুকেি 31 প্রডকসম্বি, 2019 তাপ্রিকখি মকধয অবিযই ফু্ল-ি প্রটকা প্রনকত হকব। 

6 থেকক 12 থগ্রকডি প্রিক্ষােেীকেি অবিযই প্রনম্নপ্রিপ্রখত প্রটকা প্রেকত হকব: 
 Tdap বুস্টাি (প্রটকটনাস, প্রডিকেপ্রিয়া এবং িাটুেপ্রসস) 
 MenACWY (কমপ্রনকঞ্জাককাকযাি জীবােু) 

আিনাি প্রিশুি স্বাস্থ্য থসবা িোনকািীি সাকে তাকেি প্রটকাোকনি ইপ্রতহাস ির্োকিাচনা করুন। তাকেি স্বাস্থ্য থসবা িোনকািীিা আিনাকক চাইল্ড 
থকয়াকি অেবা সু্ককি থর্কত অেবা োককত এক বা একাপ্রধক প্রটকাি অপ্রতপ্রিক্ত থডাকজি িকয়াজন প্রকনা জানাকবন। আবপ্রিযক প্রটকাি িূেে তাপ্রিকাি জনয 
schools.nyc.gov প্রিপ্রজট করুন এবং “immunizations” সাচে করুন। র্প্রে আিনাি স্বাস্থ্য থসবা িোনকািীি কাছ থেকক আিনাি সন্তাকনি প্রটকা 
গ্রহে সম্ভব না হয়, তকব প্রডিাটেকমন্ট অি থহিথ -এি একপ্রট ওয়াক-ইন প্রটকাি প্রিপ্রনক আকছ 
(www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page)। 

এই িতোবিীগুকিা সম্পককে আিনাি র্প্রে থকাকনা িশ্ন োকক, তকব আিনাি সন্তাকনি চাইল্ড থকয়াি থসন্টাি অেবা সু্ককিি অযাডপ্রমপ্রনকেপ্রটি অপ্রেকসি 
সাকে থর্াগাকর্াগ করুন। 


