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Office of School Health 

30-30 47th Avenue, 

 
 2022יולי 

Long Island City, NY 11101        טייערע עלטערן אדער גַארדיען, 
 

 אימיוניזאציע פאדערונגען פארניו יארק סיטי האט געטוישט די סקול 
איז בייגעלייגט  2022-2023א ליסטע פון די פאדערונגען פאר  סקול יאר. 2022-2023די 

בעפאר די סקול יאר הויבט זיך אן, מוזט איר אריינגעבן באווייזן פון   מיט דעם בריוו.
 סקול. אימיוניזאציע פאר אייער קינד אויב זיי גייען אין א ּפלעי גרוּפ אדער 

 
מוזן נאכקומען די 'טע קלאס 12אלע שילער/ינס פון ּפלעי גרוּפ ביז 

 פאדערונגען פאר:

-)מיזלס MMRּפערטָאסיס(, ּפאליו ווירוס, -טעטאנוס-)דיפטעריע DTaPדי  •
 וואקסינען.  Bרּובעלא(, וועריטשעלא און העּפאטייטיס -מָאמּפס

 

איינגעשריבן אין ּפלעי גרוּפ און  קינדער אונטער פינף יאר אלט וועלכע זענען 
 מוזן אויך נאכקומען די פאדערונגען פאר:( K-קינדערגארטן )ּפרי -ּפרי

 PCV( און bטייּפ Haemophilus influenza ) Hibדי  •
(pneumococcal conjugate .וואקסינען ) 

,  31די פלּו וואקסין: קינדער מוזן באקומען די פלּו וואקסין ביז דעצעמבער  •
 די בעסטע איז עס צו באקומען ווען עס קומט ארויס אנהויב הערבסט(. ) 2022

 
 מוזן אויך נאכקומען די פאדערונגען פאר:'טע קלאס 12קינדער פון זעקסטע ביז  

 MenACWYּפערטָאסיס( בּוסטער און  -דיפטעריע-)טעטאנוס Tdapדי  •
(meningococcal conjugate)  .וואקסינען 

 

זייער  אייער קינד'ס אימיוניזאציע היסטאריע מיט אייער קינד'ס דאקטאר.ביטע גייט איבער 
דאקטאר קען אייך זאגן אויב נאך דאזעס פון איין וואקסין אדער עטליכע וואקסינען זענען 

ביטע   געפאדערט פאר אייער קינד צו קענען גיין אין ּפלעי גרוּפ אדער סקול דעם יאר.
די מינימום עלטער )צו פרי(  בעפאראויב אייער קינד באקומט וואקסין דאזעס  :מערקט אן 

 גערעכנט פאר די צאל דאזעס וואס פעהלן זיך אויס. נישטווערן די דאזעס 
 

פאדערונגען, פארבינדט זיך ביטע מיט  2022-2023אויב איר האט פראגן איבער די 
 יס. אייער ּפלעי גרוּפ אדער סקול'ס אדמיניסטראטיווע אפ

 
 מיינע בעסטע וואונטשן, 

 

Cheryl Lawrence, MD, FAAP  
 מעדיקעל דירעקטארין

 אפיס פון סקול געזונטהייט 



 סקול יאר  2022-2023                                                      איז אייער קינד גרייט פאר ּפלעי גרוּפ אדער סקול? 

 לערנט איבער די פארלאנגטע וואקסינאציעס אין ניו יארק סיטי.        
גייט איבער אייער קינד'ס   יאר אלט אין ניו יארק סיטי מוזן באקומען די פאלגנדע וואקסינאציעס צו קענען גיין אין ּפלעי גרוּפ אדער סקול. 18אלע שילער/ינס פון צוויי חודשים ביז 

די צאל וואקסין דאזעס וואס אייער קינד דארף באקומען קען זיך טוישן לויט די עלטער און פריערדיגע וואקסין דאזעס   יער קלאס דעם סקול יאר.וואקסין פאדערונגען לויט זי
אויב פריערדיגע דאזעס זענען אייער קינד וועט מעגליך דארפן באקומען נאך וואקסינען אדער וואקסין דאזעס אויב זיי האבן געוויסע געזונטהייט פראבלעמען אדער  באקומען.

 געגעבן געווארן צו פרי. 
 

 

 

 וואקסינאציעס 
אדער  3Kּפלעי גרוּפ, העד סטארט, נוירסערי, 

  קינדערגארטן-ּפרי
 'טע קלאס 12 'טע קלאס 11זעקסטע ביז  פינפטע קלאס  -קינדערגארטן  

דיפטעריע, טעטאנוס און ּפערטאסיס 
(DTaP ) 

 פיר דאזעס 

 פינף דאזעס
דאזע איז געגעבן   פערטע אויב די נאר אדער פיר דאזעס

  געווארן ביי די פיר יאר אדער עלטער
אויב דאס קינד איז זיבן יאר אדער   נאר אדער דריי דאזעס

עלטער און די סעריע איז אנגעהויבן געווארן ביי די איין יאר  
 אדער עלטער

 דריי דאזעס 

ּפערטאסיס טעטאנוס, דיפטעריע און 
 ( Tdapבּוסטער ) 

 יאר אלט אדער נאכדעם(  11)ביי די איין דאזע   

 דריי דאזעס ( OPVאדער  IPVּפאליו )
  פיר דאזעס

 אויב די דריטע דאזע איז געגעבן געווארן ביי די פיר יאר אדער עלטער אדער דריי דאזעס 

 צוויי דאזעס  איין דאזע ( MMRמיזלס, מָאמּפס און רּובעלא )

 דריי דאזעס דריי דאזעס  Bהעּפאטייטיס 

  דריי דאזעס
 וואקסין פאר ערוואקסענע   Bאדער צוויי דאזעס פון העּפאטייטיס 

(®Recombivax HB אויב די דאזעס זענען צום ווייניגסטנס פיר חודשים אפגערוקט )
 יאר אלט 15און  11צווישן די 

 דאזעס צוויי  איין דאזע וועריטשעלא )טשיקען ּפאקס( 

Meningococcal conjugate 
(MenACWY) 

 
 נישט נוגע זעקסטע קלאס:

 איין דאזע  'טע קלאס:11זיבעטע ביז 

  צוויי דאזעס 'טע קלאס:12
אויב די ערשטע דאזע איז אדער איין דאזע 

יאר אדער  16געגעבן געווארן ביי די 
 עלטער

Haemophilus influenzae  טייּפb 

conjugate (Hib) 

 איינס ביז פיר דאזעס 
 געוואנדן אויף די קינד'ס עלטער און 

 אויף דאזעס באקומען בעפאר 
 

Pneumococcal conjugate (PCV) 

 איינס ביז פיר דאזעס 
 געוואנדן אויף די קינד'ס עלטער און 

 אויף דאזעס באקומען בעפאר 
 

  איין דאזע פלּו

 וועלכע פראגן. רעדט מיט אייער דאקטאר אויב איר האט סיי 

 )שילער/ינס וואקסינען(.  student vaccines"" און זוכט פאר nyc.gov/healthאדער באזוכט  311פאר מער אינפארמאציע, רופט 

 

http://nyc.gov/health



Accessibility Report


		Filename: 

		immunization-requirements_yiddish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


