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ি�য় িপতামাতা, অিভভাবক: 
 
িনউইয়েকর র  কাকরেরর �িবিান পিরবতর নরমনেমর ররেকর  জানােত াই িএই  পাঠােনা মেয়ো  াই �িবিান িপনার 
র�ানেক �ভািবত করেত পাের  www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/sch-med-req.pdf া 2014 ার  কাকরর 
িবশযকতার তািলকা রসংুু করা িো  িশশেরবায় অসশংমর করার িেআ িপনােক িপনার র�ােনর িশশ েরবা 
ে�াংােম  কাকরেরর �মারপপ জমা েেদয়া িবশযক   

অনুংম কের 2014-15 া েডেকয়ার াবস ি�-িক�ারআােটর েন ভিতর  মেব ামন িশিা�ােের জনয  কাকরর িবশযিকয়তার 
পিরবতর ননিল েেেুন  

• েমেমািফলার ইন�ুেয়�া টাইপ িব ভযাকিরন (Haemophilus influenza Type B (Hib) vaccine): ংিে িপনার র�ান 
াই ভযাকিরন  না িনেয় �ােক অ�বা 15 মার িেআ তার েশষ েডাজ িনেয় �ােক তামেল তার াই ভযাকিরেনর 
েডাজ েনদয়ার �েয়াজন মেত পাের  

• িনউেমােকা�যাল কনজেুআট ভযাকিরন (Pneumococcal conjugate vaccine (PCV)): ংিে িপনার র�ান াই 
ভযাকিরন  না িনেয় �ােক অ�বা 2 বার িেআ তার েশষ েডাজ িনেয় �ােক তামেল তার াই ভযাকিরেনর েডাজ 
েনদয়ার �েয়াজন মেত পাের  

• ইন�ুেয়�া ভযাকিরন (Influenza vaccine): িশশেের েক অবশযই 1লা জলুাই 2014 ে�েক 31েশ িডের�র 2014 ার 
মেিয অ�ত াক  েডাজ েনদয়ােত মেব   

এছডড়ডও রটন রডখটবন েয 6 রডি েথটক 59 রডটির ির� িশশ েক িশশ েিবডয় িরবত� �িত বছটর 31 েশ ি টি�টর 
ইন�ুটয়�ড ভযডকিিটনর িনয নডর নিথভু� করডন। www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/day-care-flu-faq.pdf 
া ইন�ুেয়�া ভযাকিরেনর িবশযকতা ররিকর ত �ায়শই িজ ািরত ��াবলী পাদয়া ংােব 

াাাড়াদ াইরব পিরবতর েন রেয়ো DTaP (িডপে�িরয়া াবস  েটনার টটেয়ড দ পাটুর িরর ভযাকিরন), েপািলদ, MMR 
(মাম-মারস-রেবলা), জলবর�, দ েমপাটাই র  কার িবশযকতা  রম  �েয়াজনীয়  কার জনয, ৈবি েডােজর রসেযা 
দ িবরিত িবেবএনা করা িবশযক   

অনুংম কের মেন রােেবন েং Hib াবস PCV মল জ ল াবস িেআ কতনেলা েডাজ েেদয়া মেয়ো াবস তেন বয়র 
কত িাল তার উপর িনভর র কের  িপনার র�ােনর িএিককরক িংিন েডেকয়ার ি�-েক- অসশংমরকারীেের জনয অিতিরু 
ভযাকিরেনর েডাজ লাআেব না তার িরসা� েনয় ামন িএিককরেকর রেে  কাকরেরর ইিতমার ররেকর  িেলাএনা দ 
পংরােলাএনা করন  
 
িপনার েকােনা �� �াকেল অনংুম কের িশশর িশশ েরবা ে�াংােমর িনেেরশেকর রেে েংাআােংাআ করন  
www.nyc.gov/health/childcare া িপিনদ িশশ েরবার বুযেরা েেেে �াকেত পােরন   
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