
cc: Student file, Attendance Teacher (Public School) SH-88 (rev. June 2022) Exclusion 
T-34482 (Bangla) 

টিকা বা ইটিউনাইজেশন রেকর্ড অসমূ্পর্ড থাকায় সু্কল রথজক অবযাহটিে টবজ্ঞটি 
সন্তাজনে নাি:  িাটেখ: 
সু্কল আইটর্:  রের্/ক্লাস: 
সু্কল:  সু্কজলে র ান: 

টিয় টিিািািা/অটিিাবক: 
____/____/______ িাটেখ অনুযায়ী সু্কজলে বাধ্যিািূলক টিকা বা ইটিউনাইজেশন রেকর্ড অসমূ্পর্ড থাকায় আিনাে সন্তান সু্কজল অংশেহর্ কেজি িােজব না। 
গর্ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইজনে § 2164 ধ্াো অনুযায়ী, আিনাে সন্তানজক সু্কজল অংশেহর্ কেজি রেয়া হজব না; যটে না আিটন এই িজিড িিার্ রেখান রয আিনাে 
সন্তান উটিটখি িটিটি বাধ্যিািূলক িযাকটসজনে (টিকাে) িেবিডী রর্াে েহর্ কজেজে অথবা টিেলস , িাম্পস , রুজবলা, রিটেজসলা, রিাটলও, অথবা রহিািাইটিস B-
এে িটিজেধ্ক েজয়জে রসিাে যাচাইজয়ে েনয েক্ত িেীক্ষা কো হজয়জে। 

টিকা বা িযাকটসন আবশযক রর্াে বা রর্াজেে সংখযা রনাি (বয়স ও রের্ অনুসাজে টবস্তাটেি োনজি SH65 রেখুন) 

DTaP  
(টর্িজথটেয়া-টিজিনাস-অযাজসলুলাে িােিুটসস) 
DTP  
(টর্িজথটেয়া-টিজিনাস-িােিুটসস) 
Td  
(টিজিনাস-টর্িজথটেয়া) 

__ 1st __  2nd __  3rd __   4th __ 5th 

Tdap  
(টিজিনাস-টর্িজথটেয়া-অযাজসলুলাে িােিুটসস) __ 1st 

10 বেে অথবা এেজচজয় রবটশ বয়জস রেয়া একিাত্র Tdap (অথবা DTaP) -
এে রর্াে 6, 7 ও 8 রেজর্ে েনয সজন্তােেনক; 7 বেে এবং িাে রবটশ 
বয়জস রেয়া রর্ােগুজলা 8-12 রেজর্ে আবশযকিা িূের্ কজে। 

IPV/OPV 
(রিাটলও) __  1st  __  2nd  __ 3rd  __   4th 

িটিজোধ্ক্ষি টকনা, রসিা িেশডনকােী েক্ত িেীক্ষা েহর্জযাগয টকন্তু অবশযই 
টিনটি রিাটলওে রসজোিাইজিে সবগুজলা অন্তিুডক্ত হজি হজব (িেীক্ষর্ অবশযই 
রসজেম্বে 2019-এে আজগ সম্পন্ন কো হজি হজব)। 

MMR 
(টিসলস, িািপ্স, রুজবলা) __ 1st   __ 2nd িটিজোধ্ক্ষি টকনা, রসিা িেশডনকােী েক্ত িেীক্ষা েহর্জযাগয। 

HepB 
(জহিািাইটিস B) 

__ 1st  __ 2nd  __ 3rd 
িটিজোধ্ক্ষি টকনা টকংবা েীর্ডস্থ্ায়ী HepB সংক্রির্ আজে টকনা, রসিা 
িেশডনকােী েক্ত িেীক্ষা েহর্জযাগয। 

রিটেজসিা  
(েলবসন্ত বা টচজকনিক্স) __ 1st   __ 2nd 

িটিজোধ্ক্ষি টকনা রসিা িেশডনকােী েক্ত িেীক্ষা অথবা রসবািোনকােী 
রেয়া রোজগে িিার্ েহর্জযাগয। 

MenACWY  
রিটননজগাকক্কাল কনেুজগি __ 1st   __ 2nd 

10 বেে অথবা এেজচজয় রবটশ বয়জস রেয়া একিাত্র MenACWY এে রর্াে 
7, 8 ও 9 রেজর্ে েনয সজন্তােেনক; 10 বেজেে আজগ রেয়া রর্ােগুজলা 10-
12 রেজর্ে িথি রর্াে-এে বাধ্যবাধ্কিা িূের্ কজে। 

Hib  
(রহজিাট লাস ইনফু্লজনো িাইি b) __ 1st  __ 2nd  __ 3rd  __  4th চাইল্ড রকয়াে, রহর্ স্টািড, নাসডাটে, 3K অথবা টি-K 

PCV 
(টনউজিাকক্কাল কনেুজগি) __  1st  __ 2nd  __ 3rd  __  4th চাইল্ড রকয়াে, রহর্ স্টািড, নাসডাটে, 3K অথবা টি-K 

ইনফু্লজয়ঞ্জা __ 1st চাইল্ড রকয়াে, রহর্ স্টািড, নাসডাটে, 3K অথবা টি-K 

িোনকােীজেে িটি বািডা: অনুেহ কজে schools.nyc.gov সাইিটি রেখুন এবং SH65 (টশক্ষা বেে 2022-23 -এে েনয টচটকৎসাগি বাধ্যবাধ্কিা) িযডাজলাচনা কেজি 
“Information for Providers” রসকশজন এবং সু্কজলে ইটিউনাইজেশজনে (টিকা) শিডাবলী সংক্রান্ত  িডসিূজহ "immunization" রখাোঁে করুন। 
 

Note to Providers: Please go to schools.nyc.gov and search “immunizations” to review SH65 (Medical Requirements for School Year 2022-23) in the 
“Information for Providers” section and school immunization requirements-related forms.

আিনাে সন্তান যাজি িাে বাে িড়া রর্াে লাি কজে, রসিা টনটিি কেজি অনুেহ কজে এই টচটিটি আিনাে সন্তাজনে টচটকৎসা রসবা িোনকােীজক িেশডন করুন। 
আিনাে সন্তান যটি ইজিািজধ্য এসব িযাকটসন েহর্ কজে রথজক থাজক িাহজল অনুেহ কজে টিকা বা ইটিউনাইজেশজনে রেকর্ড আিনাে সু্কজলে টিটিিযাজলে কাজে 
েিা টেন। অনয রকান সিয়সূটচ েহর্জযাগয নয়। সু্কজলে েনয ইটিউনাইজেশন বা টিকা সম্পজকড রকাজনা িশ্ন থাকজল টকংবা রকাথায় আিনাে সন্তান টিকা টেজি 
িােজব, রস টবেজয় োনজি অনুেহ কজে 311 নম্বজে র ান করুন। 

টবনীি, 
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