
 

cc: Student file 
Attendance Teacher SH-88 (rev.10/2018) Exclusion (Public School) 

T&I-27838 SH88 Exclusion Notice SY 2018-19 (Urdu) 

  ٹیکے مدافعتی نامکملبوجہ  :نوٹس کا کرنے خارج سے اسکول

 تاریخ: بچے کا نام:

 گریڈ / کالس: :IDاسکول 

 اسکول کا فون: اسکول:

 عزیزی والدین / سرپرست:

کے مطابق، آپکے بچے کو اسکول واپس نہیں آنے دیا جائے § 2164اسکول مامونیت ابھی تک نامکمل ہے۔ پبلک صحت قانون، حصہ   آپکومطلع کیا جاتا ہے کہ آپکے بچے کی مطلوبہ
 گا، تاوقتیکہ آپ یہ ریکارڈ فراہم کرسکیں جو بیان کریں کہ وہ ذیل کی ویکسین )ویکسینز( لگوا چکا ہے:

 ویکسین
درکار خوراک 

 )خواراکوں( کی تعداد
 نوٹس

 سے رجوع کریں( SH 65ظ عمر اور گریڈ کے بارے میں تفصیلی کے لیے )بلحا

DTaP 
 (Diphtheria-tetanus-acellular pertussis) 

DTP 
 (Diphtheria-tetanus- pertussis) 

Td 
 (Tetanus-diphtheria) 

th5  th4  rd3  nd2  st1 

 • پری کنڈر گارٹن )پری کے( کے لیے چار خوراکیں۔ 

 ( کنڈرگارٹنk تا گریڈ .)خوراکیں؛ اگر  5کے لیے  5DTaP  4کی چوتھی خوراک 
سال یا زٰائد عمر میں دی گئی تھی، پانچویں خوراک کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بچہ 

سال یا زیادہ عمرمیں شروع کیا گیا تھا، صرف  7سال یا زائد عمر کا ہے اور سلسلہ  7
 خوراکیں درکار ہیں۔ 3

  خوراکیں۔ کے لیے تین 12تا  6گریڈز 

Tdap 
 (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis) 

st1   سال یا زائد عمر کے تمام بچوں کے لیے۔ 11میں  12تا  6گریڈز 

IPV/OPV 

 (Polio) 
th4  rd3  nd2  st1 

  کے لیے تین خوراکیں۔ 12, اور  5, 11پری کنڈرگارٹن, گریڈز 

 K  کے لیے چار خوراکیں درکار ہیں؛ اگر تیسری خوراک  10تا  6اور گریڈز  4تا گریڈ
 خوراکیں درکار ہیں۔ 3سال یا زیادہ عمر میں لی گئی تھی، صرف  4

  سال یا اسکے بعد اور پچھلی خوراک کے کم از  4تمام گریڈز کے لیے، آخری خوراک
ڈ ٹیسٹ، تمام تینوں پولیو ماہ بعد درکار ہے۔ مامونیت کے ثبوت کے لیے بل 6کم 

 سیروٹائپس درکار ہیں۔

Hib 

 (Haemophilus influenzae type b) 
th4  rd3  nd2  st1 

  صرف ڈے کیئر اور پری کنڈر گارٹن کے بچوں کے لیے: ویکسین معمول کے بچپن
 کے اور / یا بقایا شیڈول کے مطابق عمر کی مناسبت سے دی جانی چاہیئے۔

MMR 
 (Measles, mumps, rubella) 

nd2  st1 

  پری کنڈرگارٹن کے لیے پہلی سالگرہ پر یا اسکے بعد ایک خوراک۔ ، گریڈز کنڈر
 کے لیے دو خوراکیں۔ 12گارٹن تا 

  ًترجیحا ( دوسری خوراک ایک میزلزMMR والی ویکسین پہلی خوراک کے کم از کم )
کرنے واال بلڈ ٹیسٹ کا یا زیادہ دنوں کے بعد دی جانی چاہییے۔ مامونیت کو ظاہر  28

 ثبوت قابل قبول ہے۔

Hep B 
 (Hepatitis B) 

rd3  nd2  st1 
  کے لیے تین خوراکیں مطلوب ہیں۔ مدافعت یا دائمی   12پری کنڈر گارٹن سے گریڈ

 انفیکشن سے بچاؤ کو ظاہر کرنے والے بلڈ ٹیسٹ کا ثبوت کا قابل قبول ہے۔

Varicella 
 (Chickenpox) 

nd2  st1 

  کے لیے پہلی سالگرہ پر یا اسکے بعد تین  12اور   5, 11کنڈرگارٹن، گریڈز پری
 خوراکیں۔

  دنوں کے  28کے لیے دو خوراکیں کم از کم  10تا  6اور گریڈز  4کنڈر گارٹن تا گریڈ
وقفہ سے۔ مدافعت ظاہر کرنے واال بلڈ ٹیسٹ یا طبی خدمات فراہم کنندہ کی جانب سے 

 نے والے دستاویز قابل قبول ہے۔بیماری سے بچاؤ کو ظاہر کر

PCV 

 (Pneumococcal conjugate) 
th4  rd3  nd2  st1 

  صرف ڈے کیئر اور پری کنڈر گارٹن کے لیے: ویکسین معمول کے بچپن کے اور / یا
 بقایا شیڈول کے مطابق عمر کی مناسبت سے دی جانی چاہیئے۔

MenACWY 

 (Meningococcal Conjugate) 
  rd3  nd2  st1 

  کے لیے ایک خوراک۔ 9, اور  7, 8گریڈز 

  سال کی یا زیادہ عمر  16کے لیے دو خوراکیں , بمعہ کم از کم ایک خوراک  12گریڈ
سال یا زیادہ عمر میں دی گئی تھی تو صرف  16میں موصول کی ہو۔ اگر پہلی خوراک 

 خوراک درکار ہے۔ 1

مطلوبہ اسکول  2018-2019اسکول نرس یا پرنسپل کو مستند ویکسین کا ریکارڈ پیش کریں۔ برائے مہربانی منسلکہ  اگر آپکے بچے نے پہلے ہی یہ ٹیکے موصول کرلیے ہیں،
 سے رابطہ کریں۔ 311مدافعتی ٹیکوں کا شیڈول مالحظہ کریں۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے کہ آپ کا بچہ کہاں پر ٹیکے لگوا سکتا ہے 

(Principal Name/Signature) 

 


