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يہ خط آپ کو رياست نيويارک کے ڻيکہ کاری کے ضابطوں ميں تبديلی سے آگاه کرنے کے ليے ہے جس سے آپ کا بچہ متاثر ہوسکتا ہے۔ 
 کے لی ےڻيکہ کاری کے تقاضوں کی فہرست منسلک ہے اور اس پتے پر بهی موجود ہے 2014

req.pdf-med-oh/downloads/pdf/imm/schwww.nyc.gov/html/dچائلڈ کيئر ميں شرکت کے ليے، يہ ضروری ہے کہ آپ اپنے  ۔
 بچے کی ڻيکہ کاری کا ثبوت اپنے بچےکے چائلڈ کيئر پروگرام کو فراہم کريں۔ 

ں درج ذيل تبديليوں کو ميں يوميہ نگہداشت ميں جانے والے اور پری کنڈرگارڻن کے طلباء کے ليے ڻيکہ کاری کے تقاضوں مي 2014-15
 : نوٹ کريں

بچی کو / اگر آپ کے بچے : ]Haemophilus influenza Type B (Hib) vaccine[ ويکسين) ِہب(ہيموفيلس انفلوئنزا، ڻائپ بی  •
مہينے کی عمر سے پہلے لی ہے تو، اسے اس ويکسين کی ايک  15يہ ويکسين نہيں ديا گيا ہے يا اس نے اپنی آخری خوراک 

 ہے۔ ہوسکتیی ضرورت خوراک ک

بچی کو يہ / اگر آپ کے بچے : ])PCV)Pneumococcal conjugate vaccine[(پی سی وی)  نيوموکوکل کونجوگيٹ ويکسين •
ويکسين کی ايک خوراک کی  کی عمر سے پہلے لی ہے تو، اسے اس  2ويکسين نہيں ديا گيا ہے يا اس نے اپنی آخری خوراک 

 ہے۔ ہوسکتیضرورت 

کے درميان بچوں کے ليے انفلوئنزا ويکسين کی  2014دسمبر،  31اور  2014جوالئی،  Influenza vaccine( :1( کسينانفلوئنزا وي •
 کم از کم ايک خوراک لينا الزمی ہے۔ 

 31ے مہينے کی عمر کے تمام بچوں کے ليے ہر آئنده سال ک 59مہينے سے  6ساته ہی، براه کرم نوٹ کريں کہ چائلڈ کيئر ميں اندراج يافتہ 
پر ديکهے  ويب سائٹانفلوئنزا ويکيسن کے بارے ميں اکثر پوچهے گئے سواالت اس  ۔تک انفلوئنزا کا ايک ڻيکہ لينا ضروری ہے دسمبر

 ۔faq.pdf-flu-care-aywww.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/dجاسکتے ہيں 

، ورسيال، اور )جرمن خسره -گلسوئے  -خسره( MMR، پوليو، )خناق اور ڻڻنس کے سم نما اور کالی کهانسی کا ويکسين( DTaPيہ تبديلياں 
و درست ہيپاڻائڻس ويکسينز کے تقاضوں کے عالوه ہيں۔ تمام مطلوبہ ڻيکوں کے ليے، خوراکوں کی تعداد اور خوراکوں کے درميان وقفہ ک

 تصور کيا جانا چاہيے۔ 

کے تقاضے پيچيده ہيں اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پہلے ڻيکے کی کتنی خوراکيں دی گئی  PCVاور  Hibبراه کرم نوٹ کريں کہ 
ات کا فيصلہ ہيں اور ڻيکے ديے جانے کی عمر کيا تهی۔ براه کرم اپنے بچے کے معالج کے ساته ڻيکے کی سرگزشت کا جائزه ليں جو اس ب

 يا پری کنڈرگارڻن کے طلباء کے ليے ڻيکے کی اضافی خوراک کی ضرورت ہے۔) ڈے کيئر(کرسکتے ہيں کہ آيا يوميہ نگہداشت 
 

آپ اس پتے پر بيورو آف چائلڈ کيئر  اگر آپ کے سواالت ہوں تو براه کرم اپنے بچے کے چائلڈ کيئر پروگرام کے ڈائرکڻر سے رابطہ کريں۔
  ۔www.nyc.gov/health/childcare بهی مالحظہ کرسکتے ہيںکی ويب سائٹ 
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