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محترم والدین/سرپرست،

کے تقاضوں کی تجدید کی ہے۔ یکوںٹ یمدافعت یںمسکول اکے لیے  2020-2019نے  شہرنیویارک 

کے نئے تقاضوں کی ایک فہرست اس خط کے ساتھ منسلک  یکوںٹ یمدافعت میںسکول اکے لیے  2019-2020

کا ثبوت جمع  یکوںٹ مدافعتیسال شروع ہونے سے قبل، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی  تعلیمیہے۔ 

رہے ہیں۔ سکول میں جااکروائیں اگر وه چائلڈ کیئر یا 

کے لیے درج ذیل کے تقاضوں کی تکمیل ضروری ہے: تک کے سبھی طلباء 12 گریڈ چائلڈ کیئر سے لے کر

DTaP پولی ،ٹیٹنس ،(خناق ،(وائرس،  وکالی کھانسیMMR خسره) ،جرمن خسره)، ، گلسوئے

۔ ٹیکےچھوٹی چیچک اور ہیپاٹائٹس بی کے 

ان کے لیے بھی  ) میں داخل ہیںpre-Kسال سے کم عمر کے بچے جو چائلڈ کیئر اور پری کنڈرگارٹن ( 5

درج ذیل کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے:

م (ہیموفیلس انفلوئنزا قس ِہبb اور (PCV  (نیوموکوکل کانجوگیٹ)۔ ٹیکے

انفلوئنزا (فلو) کے ویکسین

o طور پر، مثال کے لینا ضروری ہے (ٹیکہ تک فلو کا  2019دسمبر  31بچوں کے لیے

میں دستیاب ہو)۔کے اوائل خزاں  موسمجب یہ 

کے لیے درج ذیل کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ضروری ہے: کے بچوں 12تا  6گریڈز 

Tdap  بوسٹر اورMenACWY  (میننگوکول کانجوگیٹ)۔ٹیکے

کی روداد کا جائزه  یکےٹ مدافعتیبراه کرم اپنے بچے کے نگہداشت صحت فراہم کننده کے ساتھ اپنے بچے کی 

سکول جانے کے الیں۔ ان کے فراہم کنندگان آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے بچے کو اس سال چائلڈ کیئر یا 

کی اضافی خوراکوں کی ضرورت ہے۔  ٹیکےلیے ایک یا زیاده 

سکول کے انتظامیہ دفتر اکرم اپنے چائلڈ کیئر سنٹر یا  اگر ان تقاضوں کے بارے میں آپ کے سواالت ہیں تو براه
کریں۔ رابطہسے 

مخلص،
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 نیو یارک شہر کے 2 مہینے سے 18 سال تک کی عمر والے تمام طلباء چائلڈ کیئر یا اسکول جانے سے قبل الزمی طور پر درج ذیل ٹیکے لیں گے۔ 
اس تعلیمی سال میں اپنے بچے کی گریڈ سطح کے لحاظ سے اس کے ٹیکے کی ضرورت کا جائزہ لیں۔

کیا آپ کا بچہ چائلڈ کیئر یا اسکول کے لیے تیار ہے؟ 
نیو یارک سٹی میں مطلوبہ مدافعتی ٹیکوں کے بارے میں جانیں

2020-2019 کا تعلیمی سال

آپ کے بچے کو درکار ٹیکے کی خوراکوں کی تعداد میں عمر اور ٹیکے کی حاصل کردہ سابقہ خوراکوں کی بنیاد پر فرق ہو سکتا ہے۔ آپ کے بچے کو ایسی صورت میں اضافی 
ٹیکوں یا ٹیکے کی خوراکوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر انہیں صحت کی بعض کیفیات الحق ہوں۔ اگر آپ کے سواالت ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ 

مزید معلومات کے لیے، 311 پر کال کریں یا nyc.gov/health پر جائیں اور “student vaccines“  )طلباء کے لیے ٹیکے( تالش کریں۔

مدافعتی ٹیکے 

 پری کنڈرگارٹن
)چائلڈ کیئر، ہیڈ اسٹارٹ نرسری، 3K یا 

پری کنڈرگارٹن( 

گریڈ 12گریڈز 11-6کنڈرگارٹن - گریڈ 5 تک 

خّناق، ٹٹنس اور کالی کھانسی 
)DTaP(

5 خوراکیں 4 خوراکیں
یا 4 خوراکیں صرف ایسی صورت میں جب چوتھی خوراک 4 سال یا زیادہ کی عمر میں حاصل 
کی گئی ہو یا 3 خوراکیں صرف اس وقت جب بچہ 7 سال یا زیادہ کی عمر کا ہو اور سلسلہ 1 

سال یا زیادہ کی عمر سے شروع ہوا ہو

3 خوراکیں

ٹیٹنس، خناق اور کالی کھانسی بوسٹر 
)Tdap(

1 خوراک )11 سال کی عمر پر یا اس کے بعد(

 )IPV/OPV( 4 خوراکیں3 خوراکیںپولیو
یا 3 خوراکیں اگر تیسری خوراک 4 سال یا زیادہ کی عمر پر حاصل کی گئی ہو

4 خوراکیں
یا 3 خوراکیں صرف ایسی صورت میں 
اگر تیسری خوراک 4 سال یا زیادہ کی 

عمر پر حاصل کی گئی ہو

3 خوراکیں

خسرہ، گلسوئے، جرمن خسرہ 
)MMR(

2 خوراکیں1 خوراک

B 3 خوراکیں3 خوراکیں3 خوراکیںہیپٹائٹس
 یا بالغ ہیپاٹائٹس B ویکسین )Recombivax HB( کی 2 خوراکیں 

 اگر خوراک کم از کم 4 مہینے کے فرق کے ساتھ 11 اور 15 سال میں 
لی گئی ہو

1 خوراک2 خوراکیں 1 خوراکوریسیال )چھوٹی چیچک( 

میننگوکوکل کانجوگیٹ 
)MenACWY(

گریڈز 7، 8، 9 اور 10 
1 خوراک

2 خوراکیں
یا 1 خوراک صرف ایسی صورت 
میں اگر پہلی خوراک 16 سال یا 
زیادہ کی عمر پر لی گئی ہو

ہیموفیلس انفلوئنزا قسم B کونجوگیٹ 
)Hib(

1 تا 4 خوراکیں
بچے کی عمر اور پہلے حاصل کردہ 

خوراک پر منحصر ہے

نیوموکوکل کانجوگیٹ
)PCV(

1 تا 4 خوراکیں
بچے کی عمر اور پہلے حاصل کردہ 

خوراک پر منحصر ہے

1 خوراکانفلوئنزا
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