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ĒƵĠ িপতামাতা/অিভভাবক,

িনউ åĠï ŪĒčǅ 2019-2020 ĒċǘđąĘČŪĉ öĂƟɾĔĘĊĉǅï đï ĉý ä ąĒċƟï ċþŪđąĊēʟĘĊđহালনাগাদ

(আপেডট) কেরেছ। এই ăĘƯĉčĘǩ 2019-2020 ĒċǘđąĘČŪĉ öĂƟɾĔĘĊĉǅï đï ĉý ä ąĒċƟï ċþŪđąĊēĉ

ëï ǅ তািলকা আেছ। যিদ আপনার čȭđĘĂĉđôđåɟ ĺï Ġđĉ বা ɾĔĘĊ যায় তাহেল তােদর ɾĔĊĒċǘđąĘČŪĉ

˝˙ĉআেগ ã ąċƟå ǅï đï ĉĘýĉƵćđý জমা িদেত হেব।

ĺƣû 12 ăĈŪȭĒċ˝ ăĒĉôĈŪđĉčćʅ õđƯ-õđƯēĘĀĉ ĒĂɎĒĊĒðþ ċþŪđąĊēʟĘĊđąđāƟþ đćĕĊï ĆđĘą পূরণ

করেত হেব:

 DTaP (িডপেথিরয়া-ǅĘùĂđč-ăđùŪĒčč), পিলওভাইরাস, MMR (ĒćöÇ̇�-মামস-˙ĘąĊđ),

ĺĆĒĉĘčĊđএবং ĺĎăđùđåǅč িব ǅï đ।

5 বছেরর কম বয়সী ĺĈ সকল ąđǮđĉđôđåɟ ĺï Ġđĉ এবং ĒƵ-Ēï ȨđĉñđĘùŪĘĂ (ĒƵ-K) ĆĒþŪ

হেয়েছ তােদরেক ĒĂɎĒĊĒðþ ċþŪđąĊēপূরণ করা ä ąċƟï :

 Hib (ĺĎĘćđĒĄĊđč åĂɃĔĘĠǻđটাইপ িব) এবং PCV (িনউেমােকাকাল কনজেুগট) ǅï đ।

 åĂɃĔĘĠǻđ(ɃĔ) ǅï đ

o ąđǮđĘĀĉĒû Ęč˘ĉ 31, 2019 এর ćĘāƟɃĔএর ǅï đĺĀĠđä ąċƟï (সাধারণত,

শরেতর ˝˙ĉ িদেক ëǅ ç ăĊĆƟহয়)।

6 ĺÿ Ęï 12 ĺƣĘû ĉ ąđǮđĘĀĉ ĒĂɎĒĊĒðþ ċþŪđąĊēপূরণ করা ä ąċƟï :

 Tdap ąĔʁđĉ এবং MenACWY (ĺćĒĂĂĘöđĘï đï ï đĊকনজেুগট) ǅï đ।

আপনার Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđƵĀđĂï đĉēĉčĘǩআপনার ąđǮđĉǅï đï ĉĘýĉ ইিতহাস ăĈŪđĘĊđôĂđï ˙Ă। তার

ƵĀđĂï đĉēআপনােক Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđবা এই ĒċǘđąĘČŪĆĒþŪহেত আপনার ąđǮđĉ এক বা একািধক ǅï đĉ

ã Ēþ ĒĉǏ ĺû đĘöĉƵĘĠđöĂ িকনা জানােবন।

ä ąĒċƟï ċþŪđąĊēčɑ Ęï Ūআপনার ĺï đĘĂđƵɬ থাকেল, আপনার ôđåɟ ĺï Ġđĉĺčȥđĉ বা ɾĔĘĊĉ

ƵċđčĒĂï অিফেসর čĘǩ ĺĈđñđĘĈđñ ï ˙Ă।
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নিউ ইয়র্ক  নিটির 2 মাি থেকর 18 বছর বয়িী িমস্ত নিক্ােথীকর অবি্যই চাইল্ড থরয়ার বা স্কু কে থেকে নিম্ননেনিে টিরা নিকে হকব।  
এই নিক্া বক ্্ক আপিার িন্াকির থরেকের নিনতিকে োর টিরার প্রকয়াজিীয়ো পে্কাকোচিা ররুি।

আপনার সন্ান কী চাইল্ড ককয়ার বা স্কু লের জন্য প্রস্তুত? 
ননউ ইয়ক্ক  নসটির আবন্্যক টিকাদান সম্পলক্ক  জানকুন

2019-2020 নিক্া ব ্্ক

আপিার িন্াকির বয়ি ও আকে থিওয়া টিরার থোকজর নিনতিকে োকর রয়টি টিরা নিকে হকব থিই িংি্যার োরেম্য হকে পাকর। েনি আপিার নিশুর নিনি্কষ্ট 
থরাকিা স্াস্্য িমি্যা োকর োহকে োর অনেনরক্ত টিরা বা টিরা থোকজর প্রকয়াজি হকে পাকর। আপিার প্রশ্ন োরকে োক্তাকরর িকগে রো বেকুি। 
আকরা েকে্যর জি্য 311 িম্বকর থ�াি ররুি অেবা nyc.gov/health এ নেকয় “student vaccines” (ন্ক্ার্থীর টিকাদান) থিিকুি।

টিরািাি 

নপ্র-নকন্ারগাল ্্ক ন
(ন্শু পনরচর্কা, কেড স্া ্্ক , 
নাস্কানর, 3K বা নপ্র-k) 

নকন্ারগাল ্্ক ন - করেড 5 করেড 6-11 করেড 12

নেপকেনরয়া, টিকেিাি এবং পােকু্ক নিি 
(DTaP)

4 কডাজ 5 কডাজ 
অর্বা 4 কডাজ শুধকুমাত্র েনি চেকু ে্ক থোজ 4 বা োর থবনি বয়কি থিয়া হকয় োকর অর্বা 
অর্বা 3 কডাজ শুধকুমাত্র েনি বাচ্ার বয়ি 7 বা োর থবনি হকে এবং নিনরজ 1 বছর বা 

োর থবনি বয়কি শুরু হকে

3 কডাজ

টিকেিাি, নেপকেনরয়া এবং পােকু্ক নিি 
বকুস্ার (Tdap)

1 কডাজ (11 বছলর বা তার পলর)

থপানেও (IPV/OPV) 3 কডাজ 4 কডাজ
অর্বা 3 কডাজ শুধকুমাত্র েনি েৃেীয় থোজ 4 বা োর থবনি বয়কি থিয়া হকয় োকর

4 কডাজ
বা 3 কডাজ শুধকুমাত্র েনি েৃেীয় 
থোজ 4 বছর বা োর থবনি বয়কি 

থিয়া হকয় োকর

3 কডাজ

নমজেস্, মাম্পি, এবং রুকবো 
(MMR)

1 কডাজ 2 কডাজ

থহপাোইটিি নব 3 কডাজ 3 কডাজ 3 কডাজ
অর্বা কেপা্াইটিস নব টিকার 2 থোজ (নররনম্বি্যাক্স এইচনব) েনি 

থোজগুনে বয়ি 11 থেকর 15 বছকরর মকধ্য অন্ে 4 মাি অন্র থিয়া হকয় োকর

থিনরনিো (নচকরিপক্স) 1 কডাজ 2 কডাজ 1 কডাজ

থমনিিকজাকরারাে রিজকুকেে 
(MenACWY)

করেড 7, 8, 9 ও 10: 
1 কডাজ

2 কডাজ
বা 1 কডাজ থরবেমাত্র েনি 
প্রেম থোজ 16 বছর বা োর 
থবনি বয়কি থিয়া হকয় োকর

থহমন�োি ইিফ্কু কয়ঞ্া োইপ নব 
রিজকুকেে (Hib)

1 কর্লক 4টি কডাজ
নিশুর বয়ি এবং আকের থোকজর 

ওপর নিি্ক র রকর

নিউকমাকরারাে রিজকুকেে
(PCV)

1 কর্লক 4টি কডাজ
নিশুর বয়ি এবং আকের থোকজর 

ওপর নিি্ক র রকর

ইিফ্কু কয়ঞ্া 1 কডাজ

Bengali

Department of
Education

Department of Health 
& Mental Hygiene

http://nyc.gov/health

