2019 সেপ্টেম্বর
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক,
13 জুন, 2019 তাপ্ররখ সেপ্টক প্রনউ ইয়প্টকের িাবপ্রিক, িাইপ্টিট এবং ধমীয় স্কুি এবং প্রিশুপ্টেবা সিাগ্রামগুপ্টিা স্কুপ্টির
ইপ্রমউনাইপ্টজিপ্টনর (টটকা) িতোবিী সেপ্টক ধপ্রময়ে কারপ্টে ছাপ্টের জনয অনুপ্টরাধ গ্রহে করপ্টত িারপ্টব না। এই আইনটট প্রিপ্রকন্ডারগাপ্টটে ন সেপ্টক 12 সগ্রড ির্ন্ত
ে েকি প্রিক্ষােী এবং েকি প্রিশুপ্টেবা সেটটংপ্টয়র জনয িপ্টর্াজয। আিপ্রন র্প্রি অতীপ্টত
আিনার েন্তাপ্টনর জনয ধমীয় ছাে গ্রহে কপ্টর োপ্টকন, সেটট এখন আর ববধ নয়। স্কুি এবং প্রিশুপ্টেবা সিাগ্রামগুপ্টিা স্বাস্থ্যগত
কারপ্টে ছাপ্টের অনুপ্টরাধ গ্রহে কপ্টর র্াপ্টব।
প্রিক্ষােীপ্টির স্কুপ্টি আেপ্টত হপ্টি অবিযই ইপ্রমউনাইপ্টজিপ্টনর (টটকা) িতোবিী িূরে করপ্টত হপ্টব। সর্েব সছপ্টিপ্টমপ্টয় োমাপ্টর
(গ্রীপ্টে) স্কুপ্টি বা প্রিশুপ্টেবা সকপ্টে র্ায়প্রন, তাপ্টির র্ারা েকি বাধযতামূিক টটকা-ইপ্টেকিন গ্রহে কপ্টরপ্রন, তাপ্টিরপ্টক অবিযই
ধারাবাপ্রহক টটকা- ইপ্টেকিপ্টনর িেম সডাজ 19 সেপ্টেম্বর, , 2019 তাপ্ররপ্টখর মপ্টধয গ্রহে করপ্টত হপ্টব। 7 অপ্টটাবর, 2019
প্রিতামাতা অেবা অপ্রিিাবকপ্টক অবিযই সিখাপ্টত হপ্টব সর্ তারা িরবতী সডাপ্টজর জনয অযািপ্টয়ন্টপ্টমন্ট কপ্টরপ্টছ। সর্েব
সছপ্টিপ্টমপ্টয় টটকা-ইপ্টেকিপ্টনর িতোবপ্রি িূরে করপ্টব না, তাপ্টির স্কুপ্টি োকার অনুপ্টমািন োকপ্টব না।
2019-20 প্রিক্ষা বছপ্টরর জনয ইপ্রমউনাইপ্টজিপ্টনর (টটকা) নতু ন িতোবিীর একটট তাপ্রিকা প্রনপ্টে েংপ্টক্ষপ্টি উপ্রিপ্রখত হি।
শিশুসেবা কেন্দ্র কেসে 12 কেড পর্ন্ত
য েেল শিক্ষােীসের অবিযই প্রনম্নপ্রিপ্রখত িতোবিী িূরে করপ্টত হপ্টব:
 DTaP (প্রডিপ্টেপ্ররয়া, টটপ্টটনাে এবং এপ্টেিুযিার িাটুেপ্রেে অেবা হুপ্রিং কফ)
 সিাপ্রিও িাইরাে
 MMR (প্রমেিে্, মামপ্স, রুপ্টবিযা)
 িযাপ্ররপ্টেিযা (জিবেন্ত)
 সহিাটাইটটে B
5 বছসরর েম বয়েী কর্ েেল শিশু চাইল্ড কেয়ার এবং শি-শেন্ডারগাসটয সে ভশতয হসয়সছ তাপ্টিরপ্টক অবিযই প্রনম্নপ্রিপ্রখত
িতোবিী িূরে করপ্টত হপ্টব:
 Hib (সহপ্টমাপ্রফিাে ইনফ্িুপ্টয়ো টাইি b)
 PCV (প্রনউপ্টমাপ্টকাকযাি জীবােু)
 ইনফ্িুপ্টয়ো (ফ্িু): প্রিশুপ্টির 31 প্রডপ্টেম্বর, 2019 তাপ্ররপ্টখর মপ্টধয অবিযই ফ্িু-র টটকা প্রনপ্টত হপ্টব।
6 কেসে 12 কেসডর শিক্ষােীসের অবিযই প্রনম্নপ্রিপ্রখত টটকা প্রিপ্টত হপ্টব:
 Tdap বুস্টার (টটপ্টটনাে, প্রডিপ্টেপ্ররয়া এবং িাটুেপ্রেে)
 MenACWY (সমপ্রনপ্টোপ্টকাকযাি জীবােু)
আিনার প্রিশুর স্বাস্থ্য সেবা িিানকারীর োপ্টে তাপ্টির টটকািাপ্টনর ইপ্রতহাে ির্াপ্টিােনা
ে
করুন। তাপ্টির স্বাস্থ্য সেবা িিানকারীরা
আিনাপ্টক প্রিশুপ্টেবা সকপ্টে অেবা স্কুপ্টি সর্প্টত অেবা োকপ্টত এক বা একাপ্রধক টটকার অপ্রতপ্ররক্ত সডাপ্টজর িপ্টয়াজন প্রকনা
জানাপ্টবন। আবপ্রিযক টটকার িূে তাপ্র
ে িকার জনয schools.nyc.gov প্রিজজট করুন এবং “immunizations” োেে করুন।
এই িতোবিী েম্পপ্টকে আিনার র্প্রি সকাপ্টনা িশ্ন োপ্টক, তপ্টব আিনার েন্তাপ্টনর প্রিশুপ্টেবা সকে অেবা স্কুপ্টির
অযাডপ্রমপ্রনপ্টেটটি অপ্রফপ্টের োপ্টে সর্াগাপ্টর্াগ করুন।
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