
 

cc: Student file, Attendance Teacher (Public School) SH-89 (rev. June 2022) Warning 
T-34482 (Bangla) 

সতর্কতা বিজ্ঞবি: আপনার সন্তাননর ইবিউনাইনেশননর (বির্ার) অিস্থা িা স্ট্যািাস 
সন্তাননর নাি:   তাবরখ:  
সু্কল আইবি (ID):   গ্রেি/ক্লাস:   
সু্কল:   সু্কনলর গ্র ান:   
 

বিয় বপতািাতা/অবিিাির্: 
আিরা আপনার সন্তাননর স্বাস্থয বিষয়র্ গ্ররর্িক পর্কানলাচনা র্নরবি এিং সু্কনল অংশেহনের েনয িাধ্যতািূলর্ এর্ িা এর্াবধ্র্ িযার্বসন (িবতনষধ্র্) তার 
গ্রেয়া হয়বন। অনুেহ র্নর অবতসত্ত্বর আপনার সন্তাননর বননচ তাবলর্ািুক্ত বির্া িা ইবিউনাইনেশন েহনের অথিা বিেলস , িাম্পস , রুনিলা, গ্রিবরনসলা, 
গ্রপাবলও, অথিা গ্রহপািাইবিস B-এর িবতনষধ্র্ রনয়নি গ্রসিা র্াচাইনয়র েনয রক্ত পরীক্ষার িািাবের্ গ্ররর্িক উপস্থাপন র্রুন। গে স্বাস্থয আইননর §  2164 
ধ্ারা অনুর্ায়ী আপনার সন্তান িাধ্যতািূলর্ িযার্বসনগুনলা েহে র্নরনি অথিা তার গ্ররাগ িবতনরানধ্র ক্ষিতা আনি, এই িনিক র্বে আপবন িিাে িেশকন 
র্রনত না পানরন, তনি আপনার সন্তাননর্ ____/____/_______ তাবরনখর পর সু্কনল অংশেহে র্রনত গ্রেয়া হনি না। অনুেহ র্নর গ্রেনন রাখুন: 
আপনার সন্তান র্বে বির্া িা ইবিউনাইনেশন গ্রিাে নূযনতি িয়নসর আনগ েহে র্নর থানর্ (অবতবরক্ত আনগ), তাহনল গ্রসই গ্রিােগুনলা িনয়ােনীয় সংখযর্ 
গ্রিানের অংশ বহনসনি গেয হনি না।  

বির্া িা িযার্বসন আিশযর্ গ্রিাে িা গ্রিানের সংখযা গ্রনাি (িয়স ও গ্রেি অনুসানর বিস্তাবরত োননত SH65 গ্রেখুন) 

DTaP  
(বিপনথবরয়া-বিনিনাস-অযানসলুলার পারিুবসস) 
DTP  
(বিপনথবরয়া-বিনিনাস-পারিুবসস) 
Td  
(বিনিনাস-বিপনথবরয়া) 

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

Tdap  
(বিনিনাস-বিপনথবরয়া-অযানসলুলার পারিুবসস) __  1st 

10 িির অথিা এরনচনয় গ্রিবশ িয়নস গ্রেয়া এর্িাত্র Tdap (অথিা 
DTaP) -এর গ্রিাে 6, 7 ও 8 গ্রেনির েনয সনন্তাষেনর্; 7 িির এিং 
তার গ্রিবশ িয়নস গ্রেয়া গ্রিােগুনলা 9-12 গ্রেনির আিশযর্তা পূরে র্নর। 

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

িবতনরাধ্ক্ষি বর্না, গ্রসিা িেশকনর্ারী রক্ত পরীক্ষা েহেনর্াগয বর্ন্তু 
অিশযই বতনবি গ্রপাবলওর গ্রসনরািাইনপর সিগুনলা অন্তিুকক্ত হনত হনি 
(পরীক্ষে অিশযই গ্রসনেম্বর 2019-এর আনগ সম্পন্ন র্রা হনত হনি)। 

MMR 
(বিসলস, িািপ্স, রুনিলা) __  1st __  2nd িবতনরাধ্ক্ষি বর্না, গ্রসিা িেশকনর্ারী রক্ত পরীক্ষা েহেনর্াগয।  

HepB  
(নহপািাইবিস B) __  1st __  2nd __  3rd িবতনরাধ্ক্ষি বর্না বর্ংিা েীর্কস্থায়ী HepB সংক্রিে আনি বর্না, গ্রসিা 

িেশকনর্ারী রক্ত পরীক্ষা েহেনর্াগয। 
গ্রিবরনসল্লা  
(েলিসন্ত িা বচনর্নপক্স) __  1st __  2nd িবতনরাধ্ক্ষি বর্না গ্রসিা িেশকনর্ারী রক্ত পরীক্ষা অথিা গ্রসিািোনর্ারী 

গ্রেয়া গ্ররানগর িিাে েহেনর্াগয। 

MenACWY  
গ্রিবনননগার্ক্কাল র্নেুনগি __  1st __  2nd 

10 িির অথিা এরনচনয় গ্রিবশ িয়নস গ্রেয়া এর্িাত্র MenACWY এর 
গ্রিাে 7, 8 ও 9 গ্রেনির েনয সনন্তাষেনর্; 10 িিনরর আনগ গ্রেয়া 
গ্রিােগুনলা 10-12 গ্রেনির িথি গ্রিাে-এর িাধ্যিাধ্র্তা পূরে র্নর। 

Hib  
(নহনিাব লাস ইনফু্লননো িাইপ b) __  1st __  2nd __  3rd __   4th চাইল্ড গ্রর্য়ার, গ্রহি স্ট্ািক, নাসকাবর, 3K অথিা বি-K 

PCV 
(বনউনিার্ক্কাল র্নেুনগি) __  1st __  2nd __  3rd __   4th চাইল্ড গ্রর্য়ার, গ্রহি স্ট্ািক, নাসকাবর, 3K অথিা বি-K 

ইনফু্লনয়ঞ্জা __  1st চাইল্ড গ্রর্য়ার, গ্রহি স্ট্ািক, নাসকাবর, 3K অথিা বি-K 

িোনর্ারীনের িবত িাতকা: অনুেহ র্নর schools.nyc.gov সাইিবি গ্রেখুন এিং SH65 (বশক্ষা িির 2022-23 -এর েনয বচবর্ৎসাগত িাধ্যিাধ্র্তা) পর্কানলাচনা র্রনত 
“Information for Providers” গ্রসর্শনন এিং সু্কনলর ইবিউনাইনেশননর (বির্া) শতকািলী সংক্রান্ত  িকসিূনহ "immunization" গ্রখাোঁে র্রুন। 
 

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. 

আপনার সন্তান র্ানত তার িাে পড়া গ্রিাে লাি র্নর, গ্রসিা বনবিত র্রনত অনুেহ র্নর এই বচবিবি আপনার সন্তাননর বচবর্ৎসা গ্রসিা িোনর্ারীনর্ িেশকন র্রুন। 
আপনার সন্তান র্বত ইনতািনধ্য এসি িযার্বসন েহে র্নর গ্রথনর্ থানর্ তাহনল অনুেহ র্নর বির্া িা ইবিউনাইনেশননর গ্ররর্িক আপনার সু্কনলর বিবিপযানলর র্ানি 
েিা বেন। অনয গ্রর্ান সিয়সূবচ েহেনর্াগয নয়। সু্কনলর েনয ইবিউনাইনেশন িা বির্া সম্পনর্ক গ্রর্াননা িশ্ন থার্নল বর্ংিা গ্রর্াথায় আপনার সন্তান বির্া বেনত 
পারনি, গ্রস বিষনয় োননত অনুেহ র্নর 311 নম্বনর গ্র ান র্রুন। 
বিনীত,  
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