
 

cc: Student file 
Attendance Teacher SH-89 (rev. 10/2018) Warning (Public School) 

T&I-27838 SH89 Parents Warning Letter SY 2018-19 (Bengali) 

সতর্ক তা: আপনার শিশুর টির্া শিবস 
শিিুর নাম: তাশরখ: 

সু্কল ID: গ্রেড/ক্লাস: 

সু্কল: সু্কললর গ্র ান: 

শিয় প্যালরন্ট/অশিিাবক: 

আমরা আপ্নার সন্তালনর টিকা িদালনর গ্ররকডড  প্র্ডাললাচনা কলরশি এবং গ্রদলখশি গ্রর্ আপ্নার সন্তালনর সু্কলল উপ্শিশতর জনয িলয়াজনীয় টিকা(গুশল) অনপু্শিত। অনুেহ কলর আপ্নার সন্তান শনলচর তাশলকািুক্ত গ্রর্ টিকা গ্রপ্লয়লি তার 
গ্ররকডড  িদান করুন। আমরা র্শদ এই গ্ররকডড গুশল না প্াই, জনস্বািয আইন গ্রমাতালবক, ধারা § 2164 অনরু্ায়ী, আপ্নার সন্তানলক আর ____ / ____ / ____ এর প্লর সু্কলল উপ্শিত হওয়ার অনুমশত গ্রদওয়া হলব না। 

অনুগ্রহপবূকর্ লক্ষ্য র্রুন: যশি আপনার শিশু নূযনতম বয়স বা বযবধাননর আনে টির্া গ্রহণ র্নর, তাহনল তা প্রনয়াজনীয় মাত্রার ড ানজর সংখ্যার সানে েণনা র্রা হয় 
না।  

টির্া 
প্রনয়াজনীয় ড াজ 

সংখ্যা 
ডনাটস 

(বয়স এবং ডগ্র  শববরনণর জনয SH65 ডিখু্ন) 
শ টিএশপ (DTaP)  
(শডপ্লেশরয়া-টিলেনাস-অযালচলুলার প্ালতড াশসস (Diphtheria-tetanus-
acellular pertussis)) 

শ টিশপ (DTP)   
(শডপ্লেশরয়া-টিলেনাস-প্ালতড াশসস (Diphtheria-tetanus-pertussis)) 

টিশ  (Td)  
(টিলেনাস-শডপ্লেশরয়া) 

1ম  2য়  3য়   
4েড   5ম 

 শি-শকন্ডারগালেড ন (শি-গ্রক) এর জনয চার গ্রডাজ।  

 শকন্ডারগালেড ন (গ্রক) গ্রেলক গ্রেড 5 এর জনয প্াাঁচ গ্রডাজ; র্শদ DTaP এর 4েড গ্রডাজ 4 বির বা তার গ্রবশি বয়লস প্শরচাশলত হলয় োলক, 
5 ম গ্রডালজর িলয়াজন হয় না এবং র্শদ শসশরজটি 7 বির বা তার গ্রবশি বয়লস িুরু হয় তলব মাত্র 3 মাত্রার িলয়াজন হয়।  

 গ্রেড 6 গ্রেলক 12 এর জনয শতন গ্রডাজ। 

Tdap   
(শডপ্লেশরয়া-টিলেনাস-অযালচলুলার প্ালতড াশসস (Tetanus-diphtheria-
acellular pertussis) ) 

1ম 
 গ্রেড 6 গ্রেলক 12 এর মলধয সমস্ত 11 বির বয়সী এবং তার গ্রবশি বয়সী শিিুলদর জনয। 

আইশপশি/ওশপশি (IPV/OPV)  
(গ্রপ্াশলও) 

1ম  2য়  3য়  4েড 

 শি-গ্রক, গ্রেড 5, 11 এবং 12 এর জনয শতন গ্রডাজ।  

 গ্রেড গ্রক গ্রেলক 4 এবং গ্রেড 6 গ্রেলক 10 এর মলধয চার গ্রডাজ িলয়াজন। র্শদ 3য় গ্রডাজ 4 বির বা তার গ্রবশি বয়লস িাপ্ত হলয় োলক, 
তলব মাত্র 3 মাত্রা িলয়াজন।  

 সব গ্রেলডর জনয, চূডান্ত গ্রডাজ 4 বির বয়লস বা তার প্লর এবং আলগর গ্রডালজর অন্তত 6 মাস প্লর োকা উশচত। রক্ত প্রীক্ষা র্া 
ইশমউশনটির িমাণ গ্রদখায়, গ্রমাে শতন ধরলনর গ্রপ্াশলও গ্রসলরাোইলপ্র িলয়াজন হয়। 

শহব (Hib)   
(শহলমাশ লাস ইনফু্ললয়ঞ্জা োইপ্ B (Haemophilus influenzae type b)) 

1ম  2য়  3য়  4েড  িুধুমাত্র গ্রড গ্রকয়ার এবং শি-গ্রক শিিুলদর জনয: উপ্র্ুক্ত বয়স শহলসলব শিিলবর রুটিন এবং/অেবা ধারাবাশহক সময়সূশচ অনুর্ায়ী টিকা 
গ্রদওয়া উশচত। 

এমএমআর (MMR)   
(হাম, মামপ্স, রুলবলা) 

1ম  2য় 
 শি-গ্রক এর জনয 1ম জন্মশদন বা এর প্লর এক গ্রডাজ। গ্রেড গ্রক গ্রেলক 12 এর মলধয দুই গ্রডাজ।  

 একটি হাম-ঘঠিত টিকার িেম গ্রডালজর 28 শদন বা তার গ্রবশি সময় প্লর শিতীয় গ্রডাজ (এমএমআর িদান করা) গ্রদওয়া উশচত। গ্রর্ 
সকল রক্ত প্রীক্ষায় ইশমউশনটির িমাণ গ্রদখায় তা গহৃীত হলয়লি।  

শহপ শব  
(গ্রহপ্াোইটিস শব) 

1ম  2য়  3য়  শি-গ্রক গ্রেলক গ্রেড 12 এর জনয শতন গ্রডাজ। গ্রর্ সকল রক্ত প্রীক্ষায় ইশমউশনটি বা মারাত্মক সংক্রমলণর িমাণ গ্রদখায় তা গহৃীত হলয়লি। 

শিনর্নফক্স  
(শচলকন ক্স) 

1ম  2য় 
 িেম গ্রডাজ 1ম জন্মশদন বা এর প্লর শি-গ্রক, গ্রেড 5, 11 এবং 12 এর জনয  

 গ্রেড গ্রক গ্রেলক 4 এবং 6 গ্রেলক 10 এর এর জনয অন্তত 28 শদলনর বযবধালন দুই গ্রডাজ। গ্রর্ সকল রক্ত প্রীক্ষায় ইশমউশনটির িমাণ 
গ্রদখায় অেবা গ্ররালগর কাগজপ্ত্র িদান কলর তা গহৃীত হলয়লি। 

শপশিশি (PCV)   
(শনউলমালকাকাল কনজলুগে (Pneumococcal conjugate) ) 

1ম  2য়  3য়  4েড 

 িুধুমাত্র গ্রড গ্রকয়ার এবং শি-গ্রক: উপ্র্ুক্ত বয়স শহলসলব শিিলবর রুটিন এবং/অেবা ধারাবাশহক সময়সূশচ অনুর্ায়ী টিকা গ্রদওয়া উশচত।  

MenACWY  
(গ্রমশনংলকাকাল কনজলুগে (Meningococcal Conjugate) ) 

1ম  2য়  3য় 
 গ্রেড 7, 8 এবং 9 এর জনয এক গ্রডাজ।  

 গ্রেড 12 এর জনয দইু গ্রডাজ, অন্তত 16 বির বা তার গ্রবশি বয়লস অন্তত এক গ্রডাজ েহণ করা উশচত। র্শদ 1ম গ্রডাজ 16 বির বা 
তার গ্রবশি বয়লস েহণ কলর োলক, তলব মাত্র এক গ্রডাজ িলয়াজন। 

র্শদ আপ্নার সন্তান ইলতামলধযই এই টিকাগুশল গ্রপ্লয় োলক, তাহলল আপ্নার সু্কললর নাসড বা শিশিপ্যাললর কালি অশ শসয়াল গ্ররকডড  িদান করুন। অনুেহপ্ূবডক 2018-2019 এ সু্কললর িলয়াজনীয় টিকাদালনর সময়সূশচর একটি কশপ্ র্ুক্ত 

করুন। আপ্নার সন্তালনর টিকা প্াওয়ার তেয সম্পলকড আলরা জানলত কল করুন 311. 

(Principal Name/Signature) 


