
 
 

T&I-29747 Updated Parent Immunization Letter 6.21.19 (Urdu) 

 2019جون 

 عزیزی والدین / رسپرست،

مذہبی  ےک لیں ےس، نیویارک میں پبلک، نجی اور مذہبی اسکول اور چائلڈ کئیں پروگرامز اسکول ےک مدافعبی ٹیکوں ےک مطلوبات  2019جون،  13

۔ اس قانون کا اطالق پری کنڈرگارٹن ےس گریڈ  ۔ 12استثنا قبول نہیں کرسکیی اسکول اور چائلڈ کئیں  ےک طلبا اور تمام چائلڈ کئیں ترتیبوں پر ہوتا ہے

۔
ے
 پروگرامز طبی استثنا قبول کرنا جاری رکھیں ےک

کت کرنے واےل بچ    گرمیوں یا تمام سال پروگرامنگ میں رسر
 ان ےک لیں اسکول یا چائلڈ وہ بچ  جن ےک پا

ے
کت کریں ےک س مذہبی استثنا ہے اور جو گرمیوں میں چائلڈ کئیں یا پبلک، نجی یا مذہبی اسکول میں رسر

کت کرنے یا بدستور رہنے ےک لیں عمر ےک متناسب ہر مدافعبی ٹیےک سلسےل یک پہیل خوراک  کئیں  ۔  2019جون،  28میں رسر تک موصول کرنا الزیم ہے

،  14عالوہ، اس ےک  تک ایےس بچوں ےک والدین اور رسپرستوں ےک لیں یہ دکھانا الزیم ہے کہ انہوں نے دیگر تمام مطلوبہ مابعد  2019جوالئی

۔  خوراکوں ےک لیں شیڈول ےط کرلیا ہے

کت کرنے واےل اور تعلییم سال  میں واپس آنے واےل بچ   20-2019 تعلییم سال ےک آخر تک رسر
۔طلبا کو اسکول میں رسر  وہ بچ  جنہوں نے تمام مطلوبہ مدافعبی ٹیےک  کت کرنے ےک واسےط مدافعبی ٹیکوں ےک مطلوبات یک تکمیل کرنا الزیم ہے

کیلنڈر دنوں ےک   14موصول نہیں کیں ہیں انہیں ہر مدافعبی ٹیکوں ےک سلسےل یک پہیل خوراک اسکول یا چائلڈ کئیں میں اندراج ےک پہےل دن ےک بعد 

۔ ایےس بچوں ےک والدین یا رسپرستوں کو اسکول ےک پہےل دن ےک اندر موصول کرنا  کیلنڈر دنوں ےک اندر یہ دکھانا الزیم ہے کہ انہوں نے   30الزیم ہے

۔   تمام مابعد خوراکوں ےک لیں وقت شیڈول کرلیا ہے

۔ 20-2019تعلییم سال   ےک لیں اسکول مدافعبی ٹیکوں ےک نیی مطلوبات یک فہرست ذیل میں ہے

:   تک تمام طلبا 12یر ےس ےل کر گریڈ چائلڈ کئ ے ےک مطلوبات یک تکمیل الزیم ہے  یک ذیل یک ویکسییے

 DTaP )یا، ٹیٹنس اور اکیولر پرٹوسس یا کایل کھانیس  )ڈپتھیں

 پولیووائرس 

 MMR )لز، ممپس، روبیال ے  )میں

  چکن پوکس( ورسال( 

  ہیپاٹائٹسB 

:  کنڈرگارٹن میر مندرج ہیر سال ےس کم عمر ےک بچے جو چائلڈ کئیر اور پری   5 ے ےک مطلوبات یک تکمیل الزیم ہے  ان ےک لیں بیھ ان ویکسییے

 Hib (Haemophilus influenza type b)   

 PCV )نیموکوکل بیماری( 

  ے ا )فلو(: بچوں ےک لیں فلو یک ویکسیں ے ،  31انفلوئیے  تک موصول کرنا الزیم ہے  2019دسمیی

:  تک ےک بچوں 12ےس  6گریڈز  ے ےک مطلوبات یک تکمیل الزیم ہے  ےک لیں بیھ ان ویکسییے

 Tdap booster )یا اور پرٹوسس  )ٹیٹنس، ڈپتھیں

 MenACWY )میننجوکوکل بیماری( 

۔  ان کا فراہم کنندہ آپ کو بتا برانی مہربائے اپنے بچ  یک مدافعبی ٹیکوں یک فہرست کا ان ےک صحتیائی نگہداشت فراہم کنندہ ےک ساتھ جائزہ لیں

۔ بدستور سکتا ہے کہ آپ ےک بچ  کو چائلڈ کئیں جانے یا اسکول میں  ے یک اضافے خوراکیں درکار ہیں  رہنے ےک لیں ایک یا زائد ویکسییے

schools.nyc.gov  ے یک مکمل فہرست ےک لیں ےک لیں اپنے صحتیائی  اگر آپ ےک بچ   تالش کریں۔ ”immunizations“ پر جائیں اور مطلوبہ ویکسییے

ے لگوانا ممکن نہ ہو، محکمئہ صحت کا ایک واک ان مدافعبی ٹیکوں کا کلینک ہے  نگہداشت فراہم کنندہ ےس ویکسییے

(www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page)۔ 

 کئیں مرکز یا اسکول ےک انتظایم دفیی ےس رابطہ کریں۔  پ ےک ان مطلوبات ےک بارے میں کوئی سواالت ہوں، برانی مہربائے اپنے چائلڈ آاگر 


