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জুলাই 2019
ĒƵĠ িপতামাতা/অিভভাবক,
িনউ åĠï ŪĒčǅ 2019-2020 ĒċǘđąĘČŪ
ĉ ö ĂƟɾĔ
ĘĊĉ ǅï đï ĉý ä ąĒċƟï ċþŪ
đąĊēʟĘĊđহালনাগাদ
(আপেডট) কেরেছ। এই ăĘƯĉ čĘǩ 2019-2020 ĒċǘđąĘČŪ
ĉ ö ĂƟɾĔ
ĘĊĉ ǅï đï ĉý ä ąĒċƟï ċþŪ
đąĊēĉ
ëï ǅ তািলকা আেছ। যিদ আপনার čȭđĘĂĉđôđåɟ ĺï Ġđĉ বা ɾĔ
ĘĊ যায় তাহেল তােদর ɾĔ
Ċ ĒċǘđąĘČŪ
ĉ
˝˙ ĉ আেগ ã ąċƟå ǅï đï ĉĘýĉ Ƶćđý জমা িদেত হেব।
ĺƣû 12 ăĈŪ
ȭ Ēċ˝ ăĒĉôĈŪ
đĉ čćʅ õ đƯ-õ đƯēĘĀĉ ĒĂɎĒĊĒðþ ċþŪ
đąĊēʟĘĊđąđāƟþ đćĕ
Ċï ĆđĘą পূরণ
করেত হেব:
 DTaP (িডপেথিরয়া-ǅĘùĂđč-ăđùŪĒčč), পিলওভাইরাস, MMR (Ēćö Ç̇
-মামস-˙ ĘąĊđ),
ĺĆĒĉĘčĊđএবং ĺĎăđùđåǅč িব ǅï đ।
5 বছেরর কম বয়সী ĺĈ সকল ąđǮ đĉđôđåɟ ĺï Ġđĉ এবং ĒƵ-Ēï Ȩ đĉñ đĘùŪĘĂ (ĒƵ-K) Ć ĒþŪ
হেয়েছ তােদরেক ĒĂɎĒĊĒðþ ċþŪ
đąĊēপূরণ করা ä ąċƟï :


Hib (ĺĎĘćđĒĄĊđč åĂɃĔ
ĘĠǻđটাইপ িব) এবং PCV (িনউেমােকাকাল কনজুেগট) ǅï đ।



åĂɃĔ
ĘĠǻđ(ɃĔ
) ǅï đ
o ąđǮđĘĀĉ Ēû Ęč˘ĉ 31, 2019 এর ćĘāƟɃĔএর ǅï đĺĀĠđä ąċƟï (সাধারণত,
শরেতর ˝˙ ĉ িদেক ëǅ ç ăĊĆƟহয়)।

6 ĺÿ Ęï 12 ĺƣĘû ĉ ąđǮ đĘĀĉ ĒĂɎĒĊĒðþ ċþŪ
đąĊēপূরণ করা ä ąċƟï :


Tdap ąĔ
ʁ đĉ এবং MenACWY (ĺćĒĂĂĘö đĘï đï ï đĊ কনজুেগট) ǅï đ।

আপনার Ēċ˝ ăĒĉôĈŪ
đƵĀđĂï đĉēĉ čĘǩ আপনার ąđǮđĉ ǅï đï ĉĘýĉ ইিতহাস ăĈŪ
đĘĊđôĂđï ˙ Ă। তার
ƵĀđĂï đĉēআপনােক Ēċ˝ ăĒĉôĈŪ
đবা এই ĒċǘđąĘČŪĆĒþŪহেত আপনার ąđǮđĉ এক বা একািধক ǅï đĉ
ã Ēþ ĒĉǏ ĺû đĘö ĉ ƵĘĠđö Ă িকনা জানােবন।
ä ąĒċƟï ċþŪ
đąĊēčɑ Ęï Ūআপনার ĺï đĘĂđƵɬ থাকেল, আপনার ôđåɟ ĺï Ġđĉ ĺčȥđĉ বা ɾĔ
ĘĊĉ
ƵċđčĒĂï অিফেসর čĘǩ ĺĈđñđĘĈđñ ï ˙ Ă।
িবনীত,

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
ĺćĒû ï ƟđĊ Ēû Ęĉǋĉ
Office of School Health

Bengali

আপনার সন্তান কী চাইল্ড কেয়ার বা স্কু লের জন্য প্রস্তুত?
নিউ ইয়র্ক সিটির আবশ্যিক টিকাদান সম্পর্কে জানুন

2019-2020 শিক্ষা বর্ষ

নিউ ইয়র্ক সিটির 2 মাস থেকে 18 বছর বয়সী সমস্ত শিক্ষার্থীকে অবশ্যই চাইল্ড কেয়ার বা স্কু লে যেতে নিম্নলিখিত টিকা নিতে হবে।
এই শিক্ষা বর্ষে আপনার সন্তানের গ্রেডের ভিত্তিতে তার টিকার প্রয়�োজনীয়তা পর্যাল�োচনা করুন।

প্রি-কিন্ডারগার্টেন
টিকাদান
ডিপথেরিয়া, টিটেনাস এবং পার্টুসিস
(DTaP)

কিন্ডারগার্টেন - গ্রেড 5

গ্রেড 6-11

4 ড�োজ

5 ড�োজ

3 ড�োজ

অথবা 4 ড�োজ শুধুমাত্র যদি চতুর্থ ড�োজ 4 বা তার বেশি বয়সে দেয়া হয়ে থাকে অথবা
অথবা 3 ড�োজ শুধুমাত্র যদি বাচ্চার বয়স 7 বা তার বেশি হলে এবং সিরিজ 1 বছর বা
তার বেশি বয়সে শুরু হলে

1 ড�োজ (11 বছরে বা তার পরে)

টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এবং পার্টুসিস
বুস্টার (Tdap)
প�োলিও (IPV/OPV)

3 ড�োজ

মিজলস্
, মাম্পস, এবং রুবেলা
(MMR)

1 ড�োজ

হেপাটাইটিস বি

3 ড�োজ

ভেরিসিলা (চিকেনপক্স)

1 ড�োজ

4 ড�োজ

অথবা 3 ড�োজ শুধুমাত্র যদি তৃ তীয় ড�োজ 4 বা তার বেশি বয়সে দেয়া হয়ে থাকে

নিউম�োক�োকাল কনজুগেট
(PCV)
ইনফ্লুয়েঞ্জা

4 ড�োজ

3 ড�োজ

বা 3 ড�োজ শুধুমাত্র যদি তৃ তীয়
ড�োজ 4 বছর বা তার বেশি বয়সে
নেয়া হয়ে থাকে

2 ড�োজ
3 ড�োজ

3 ড�োজ
অথবা হেপাটাইটিস বি টিকার 2 ড�োজ (রিকম্বিভ্যাক্স এইচবি) যদি
ড�োজগুলি বয়স 11 থেকে 15 বছরের মধ্যে অন্তত 4 মাস অন্তর নেয়া হয়ে থাকে

2 ড�োজ

1 ড�োজ
গ্রেড 7, 8, 9 ও 10:
1 ড�োজ

মেনিনজ�োক�োকাল কনজুগেট
(MenACWY)
হেমফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি
কনজুগেট (Hib)

গ্রেড 12

(শিশু পরিচর্যা, হেড স্টার্ট ,
নার্সারি, 3K বা প্রি-k)

2 ড�োজ

বা 1 ড�োজ কেবলমাত্র যদি
প্রথম ড�োজ 16 বছর বা তার
বেশি বয়সে নেয়া হয়ে থাকে

1 থেকে 4টি ড�োজ
শিশুর বয়স এবং আগের ড�োজের
ওপর নির্ভ র করে

1 থেকে 4টি ড�োজ
শিশুর বয়স এবং আগের ড�োজের
ওপর নির্ভ র করে

1 ড�োজ

আপনার সন্তানের বয়স ও আগে নেওয়া টিকার ড�োজের ভিত্তিতে তাকে কয়টি টিকা নিতে হবে সেই সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। যদি আপনার শিশুর নির্দি ষ্ট
ক�োন�ো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে তাহলে তার অতিরিক্ত টিকা বা টিকা ড�োজের প্রয়�োজন হতে পারে। আপনার প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।
আর�ো তথ্যের জন্য 311 নম্বরে ফ�োন করুন অথবা nyc.gov/health এ গিয়ে “student vaccines” (শিক্ষার্থীর টিকাদান) দেখুন।
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