
নিউ ইয়র্ক  নিটির িরল 2 মাি থেকর 18 বছর বয়িী নিক্ােথীকর চাইল্ড থরয়ার অেবা স্কু কল যাবার জি্য নিকচ উনলিনিত টিরাগুনল নিকত হকব। এই স্কু ল বছকর আপিার 
িন্াকির থরেড স্তকরর ভিভতিতে তার টিরার চানহদাগুনল পয্কাকলাচিা ররুি।

আপনার সন্ান কি চাইল্ড কিয়ার অথবা স্কু লের জন্য প্রস্তুত?  
কনউ ইয়ি্ক  কসটির আবক্্যি টিিা গ্রহণ কবষলয় জানুন 

2018-2019 স্কু লবছর

আপিার িন্াকির রত িংি্যর টিরা আবি্যর হকব থিটি তার বয়ি এবং এর আকে থি থযিব টিরা নিকয়কছ তার নিনরকি নিন্ন হকত পাকর। আপিার 
িন্াকির বাড়নত টিরা অেবা টিরা থডাকজর প্রকয়াজি হকত পাকর যনদ তার নবকিষ থরাি স্াস্্যেত অবস্া োকর। থরাি প্রশ্ন োরকল আপিার ডাক্াকরর 
িাকে রো বলুি। আরও তকে্যর জি্য, 311 িম্বকর থ�াি অেবা nyc.gov/health িাইট থদিুি এবং িাচ্ক  ররুি স্টুলেন্ট ভ্যািকসন

T&I 28018 (Bengali)

Department of
Education

Department of Health 
& Mental Hygiene

টিরািমূহ 

কপ্র-কিনোরগাল্্কন 
(চাইল্ড কেয়ার, কেড স্ার্ট, নার্টারর 
অথবা ররি-কে) 

কিনোরগাল্্কন –  4 কগ্রে  5 কগ্রে 6 – 10 কগ্রে 11 – 12 কগ্রে

নডপকেনরয়া, টিকটিাি এবং 
পারটুনিি (DTaP)

4 কডাজ 5 কডাজ 
অথবা 4 কডাজ শুধ ুযনদ তৃতীয় থডাজ 4 বছকর অেবা তার অনির বয়কি  

থিয়া হকয় োকর 
অথবা 3 কডাজ শুধু  যনদ নিক্ােথী 7 বছর অেবা তার অনির বয়কির হয় এবং 

নিনরজটি 1 বছর অেবা তার অনির বয়কি শুরু হকয় োকর

3 কডাজ

টিকটিাি, নডপকেনরয়া এবং 
পারটুনিি বুস্ার (Tdap)

1 কডাজ (11 বছর বয়সর অথবা তার পসর)

থপানলও (আইনপনি/ওনপনি) 3 কডাজ 4 কডাজ
অথবা 3 কডাজ শুিু যনদ তৃতীয় থডাজ 

4 বছকর অেবা তার অনির বয়কি থিয়া 
হকয় োকর

3 কডাজ 4 কডাজ
অেবা 3 থডাজ শুিু যনদ তৃতীয় থডাজ 

4 বছকর অেবা তার অনির বয়কি থিয়া 
হকয় োকর

3 কডাজ

নমজলি, মামি্ ও রুকবলা 
(MMR) 1 কডাজ 2 কডাজ

থহপাটাইটিি নব 3 কডাজ 3 কডাজ

ি্যানরকচলা (জলবিন্) 1 কডাজ 2 কডাজ 1 কডাজ 2 কডাজ 1 কডাজ

থমনিিকজাররাল রিজকুেট 
(MenACWY)

7, 8, এবং 9 করেড  
1 কডাজ

12 করেড: অথবা 2 কডাজ 
শুিু যনদ তৃতীয় থডাজ 16 বছকর অেবা 

তার অনির বয়কি থিয়া হকয় োকর

থহকমান�লাি ইিফ্কু কয়ঞ্া টাইপ 
নব রিজকুেট (Hib)

1 কথসে 4 কডাজ
নিক্ােথীর বয়ি এবং আকে রত থডাজ 

থিয়া হকয়কছ তার উপর নিি্ক র রকর

নিউকমাররাল রিজকুেট
(PCV)

1 কথসে 4 কডাজ
নিক্ােথীর বয়ি এবং আকে রত থডাজ 

থিয়া হকয়কছ তার উপর নিি্ক র রকর

ইিফ্কু কয়িজা 1 কডাজ


