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 عزیزی اہِل خانہ،
 

  
ے

، اور ہم آپ ےک عالق نیویارک شہر ےک طلبا، خاندانوں اور عمےل یک صحت اور بہبود محکمہء تعلیم ےک لیے اہم ترجیحات ہیے
۔   ےک بارے میے اہم معلومات بانٹنا چاہتے ہیے

ز
لز ےک کیسز ےک حالیہ اضاق ز اپریل کو ہیلتھ کمشیز نز نز ہر بالغ اور  9میے میے

لز، ممپس اور روبیال  ) 11249اور  11211, 11206, 11205بچے کو جو زپ کوڈز  ز ز MMRمیے رہتے ہیے اور میے (یک ویکسیے
ز لگوانز کا  ، ویکسیے ۔ (ordered (PDF)موصول نہیے یک ہے لز  حکم دیا ہے ز ۔ ہر مدافعتے ٹیےک میے ین طریقہ ہے ےس بچتز کا بہیے

۔  MMRکوئی شخص جس نز   یک دو خوراکیے موصول یک ہیے انہیے یہ انفیکشن لگیز کا امکان نہیے ہے
 

کت کرنز ےک لیے تمام طلبا ےس، ماسوا ان ےک   بطور ایک یاددہائز ےک، نیویارک ریاست عوایم صحت قانون پبلک اسکولوں میے شر
۔ آپ جن ےک پاس منظور کردہ استث لز ےک خالف مدافعت کا مظاہرہ کرنز کا مطالبہ کرتا ہے ز ، مدافعتے ٹیےک لگوانا یا میے تزی ہے

school immunization requirements here کھ سکیے ہیے یا پر اسکول ےک مدافعتے ٹیکوں ےک مطلوبات دی
www.nyc.gov  پر جائیے اور“immunization requirements” مدافعتے ٹیکوں ےک مطلوبات" تالش کریں۔" 

 
 سوزش، 

ز
۔ اس انفیکشن ےس پیچیدگیوں میے نمونیہ، دماغ لز ایک وائرس یک انفیکشن ہے جس ےس بخار اور دانز ہونے ہیے ز میے

۔  یہ انتہائی متعدی مرض ہے اور کوئی بیھ جن کو اس وائرس ےک خالف ٹیےک نہیے ہسپتال میے داخلہ اور ممکنہ موت شامل ہیے
۔  ہیے انہیے یہ کیس بیھ عمر میے لگ سکتے ہے

ے
 لگ

 
 ہوں۔ اگر آپ اپتز بچے 

ے
لز ےک خالف ٹیےک لگ ز  کہ خاندان ےک تمام افراد کو میے

ے
ہم آپ یک یہ یقیتز بنانز ےک حوصلہ افزائی کریں ےک

، اپتز بچے ےک طتی فراہم کنندد ےس یہ تصدیق کرنز ےک لیے رابطہ کریں کہ ان ےک ےک مدافعتے ٹیکوں ےک ب یقیتز ہیے ارے میے غیے
۔ یہ معلوم کرنز ےک لیے کہ خاندان کس طرح مدافعتے  لز ےک خالف قوِت مدافعت رکھتے ہیے ز  ہونی ہیے یا وہ میے

ے
مناسب ٹیےک لگ

 کو فون کریں۔    311پر جائیے یا   immunization clinicٹیےک لگوا سکیے ہیے 
 

 ےس رابطہ کریں۔ c.govearlychildhoodpolicy@schools.nyاگر آپ ےک کوئی سواالت ہوں تو برانی مہربائز 
 

 آپکا شکریہ۔ 
 

 محکمئہ تعلیم شعبہ برانی ابتدائی طفیل تعلیم

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/press/2019/emergency-orders-measles
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/press/2019/emergency-orders-measles
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page&data=02|01|SFrank15@schools.nyc.gov|96e4c228efbd4fd56e1508d6bdf42464|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|636905253606101106&sdata=j/LuPuyd9/s5hGIr/oG2kTNbGamz/hplOYP86C0ovY0=&reserved=0
mailto:contactearlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov

