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 محترم والدین یا سرپرست،
 

آپ کا بچہ نگہداشت طفل اور اسکول کے لیے مطلوب امیونائزیشنز کے معاملے میں اپ ڻو ڈیٹ نہیں ہے۔ بطور یاد 
نگہداشت طفل اور اسکول میں جانے اور رہنے کے لیے  ہانی، نیو یارک اسڻیٹ کے قانون کے مطابق، بچوں کود

  ضے پورا کرنا ضروری ہے۔امیونائزیشن کے تقا
 

جن بچوں کا پوری طرح سے امیونائزیشن نہیں ہوا ہے انہیں امیونائزیشن کے طرز عمل پر مشاورتی کمیڻی 
)Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP ( کیچ اپ شیڈول کے) کے مطابق  )2جدول

دنوں کے اندر اس کی کیچ اپ خوارکیں لینا  14ان کے جو امیونائزیشنز باقی ہیں ان کے کم از کم وقفے کے بعد 
  ہیں۔دن کے وقفے کے اندر ہونا ضروری  14س ڻضروری ہے۔ ویکسین کی فالو اپ خوارکوں کے لیے اپائنڻمن

 
یشن میں تاخیر قابل قبول نہیں ہے۔ پرنسپلز اور ڈائریکڻرز یہ یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ جو طلبہ ویکسین

 امیونائزیشن کے تقاضوں پر کاربند نہیں ہیں انہیں نگہداشت طفل اور اسکول سے خارج کر دیا جائے۔ 
 

مالحظہ کریں  schools.nyc.govنگہداشت طفل اور اسکول کے لیے مطلوب ویکسینز کی پوری فہرست کے لیے، 
تالش کریں۔ اگر آپ کے بچے کے لیے ان کی ویکسینز ان کے نگہداشت  )امیونائزیشنز( ”immunizations“اور 

فورٹ نیو یارک سڻی محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت کے صحت فراہم کننده سے موصول کرنا ممکن نہیں ہے تو 
Flatbush Avenue Extension, Fifth Floor,  295بمقام  )Fort Greene Health Center(گرین ہیلتھ سنڻر 

Brooklyn, NY 11201  جائیں۔ اوقات کے لیے، پر تشریف لےnyc.gov/health  مالحظہ کریں اور
“immunization clinic” )تالش کریں۔ )امیونائزیشن کلینک 

ان تقاضوں کے بارے میں سواالت کے لیے، براه کرم اپنے بچے کی نگہداشت کے مرکز یا اسکول کے انتظامی دفتر 
 سے رابطہ کریں۔

 
 مخلص،

 

 
 

Jane R. Zucker, MD, MSc 
 معاون کمشنر

 بیورو برائے امیونائزیشن
نیو یارک سڻی محکمہ صحت اور ذہنی 

 حفظان صحت
 

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page
http://nyc.gov/health

