
نیویارک شہر میں 2 ماہ سے 18 سال کی عمر کے متام طلبا کے لیے ذیل کے مدافعتی ٹیکے لگوانے الزمی ہیں۔ اس تعلیمی سال میں آپکے بچے کی گریڈ سطح کی بنیاد پر اسکی مامونیت کی رضوریات کا جائزہ لیں۔

 کیا آپکا بچہ طفلی نگہداشت )چائلڈ کئیر( یا اسکول کے لیے تیار ہے؟ 
نیویارک شہر میں مطلوبہ مامونیت )vaccinations( کے بارے میں جانیں 

تعلیمی سال 2018-2019

ویکسین خوراکیں جنکی آپکے بچے کو رضورت ہے وہ عمر اور سابقہ ویکسین خوراکوں کی بنیاد پر مختلف ہوسکتی ہیں جو وہ پہلے ہی موصول کرچکا ہے۔ اگر آپ کے بچے کی 
صحت میں کچھ خاص معاملہ ہے تو اسے مزید ویکسینوں یا ویکسین کی رضورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپکے کوئی سواالت ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ مزید معلومات کے لیے 

311 کو فون کریں یا nyc.gov/health پر جائیں اور “Student Vaccines” تالش کریں۔
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مامونیت )مدافعتی ٹیکے( 

 پری کنڈرگارٹن
)چائلڈ کئیر، ہیڈ اسٹارٹ، نررسی، 3K یا 

پری کنڈرگارٹن( 

گریڈز 11 – 12گریڈز 6 – 10گریڈ 5کنڈرگارٹن – گریڈ 4 

)DTaP( 5 خوراکیں 4 خوراکیںڈپتھیریا، ٹیٹنس اور پرٹوسس
یا 4 خوراکیں رصف اگر چوتھی خوراک 4 سال کی عمر یا اس سے زائد 

عمر میں لی گئی تھی   

یا 3 خوراکیں  رصف اگر بچہ 7 سال کا یا اس سے بڑا ہو اور سلسلہ 1 

سال یا زائد سے رشوع کیا گیا ہو 

3 خوراکیں

ٹیٹنس، ڈپتھیریا اور پرٹوسس بوسٹر 
)Tdap(

ایک خوراک )11 مہینہ کی عمر پر یا اس کے بعد(

 )IPV/OPV( 4 خوراکیں3 خوراکیںپولیو
 یا 3 خوراکیں رصف اگر تیرسی خوراک

 4 سال کی عمر یا اس سے زائد عمر میں 

لی گئی تھی  

4 خوراکیں3 خوراکیں
 یا 3 خوراکیں رصف اگر تیرسی خوراک 

4 سال کی عمر یا اس سے زائد عمر میں 

لی گئی تھی   

3 خوراکیں

)MMR( 2 خوراکیں1 خوراکمیزلز، ممپس اور روبیال

B 3 خوراکیں3 خوراکیںہیپٹائٹس

1 خوراک2 خوراکیں1 خوراک2 خوراکیں 1 خوراکVaricella )چیکن پوکس( 

 میننگکوکل کونجوگیٹ 
)MenACWY(

 گریڈز 7، 8 اور 9: 
1 خوراک

گریڈ 12: 2 خوراکیں
یا 1 خوراک رصف اگر پہلی خوراک 16 

سال کی عمر یا اس سے زائد عمر میں لی 
گئی تھی 

ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ B کونجوگیٹ 
)Hib(

1 سے 4 خوراکیں
 بچے کی عمر اور سابقہ موصول کی 

جانے والی خوراکوں پر منحرص 

نیموکوکل کونجوگیٹ
)PCV(

1 سے 4 خوراکیں
 بچے کی عمر اور سابقہ موصول کی 

جانے والی خوراکوں پر منحرص 

1 خوراکانفلوینزا


