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িpয় বাবা-মা বা aিভভাবক,
িনu iয়কর্ িসিট 2020-2021 িশkাবেষর্র জনয্ sু েলর িটকাকরণ pেয়াজনীয়তা েলা সmেকর্
নতু ন িকছু সংেযাজন কেরেছ। ei পেtর সে 2020-2021 িশkা বেষর্র pেয়াজনীয়তা েলার
eকিট তািলকা আেছ। যিদ আপনার বাcারা িশ পিরচযর্া বা sু েল যায় তাহেল তােদর sু ল
িশkাবেষর্র

র আেগ aবশয্i িটকাকরেণর pমাণ জমা িদেত হেব।

েgড 12 পযর্ n িশ পিরচযর্ ার সমs ছাt-ছাtীেদর aবশয্i eiসেবর pেয়াজনীয়তা পূরণ
করেত হেব:
 DTaP (িডপেথিরয়া-িটেটনাস-পাটুর্ িসস), পিলoভাiরাস, MMR (হাম-মাmসেবলা), েভিরেসলা eবং েহপাটাiিটস িব িটকা।
5 বছেরর কম বয়সী েয সকল বাcারা িশ পিরচযর্ া eবং িp-িকnারগােটর্েন
(িp-K) ভিতর্ হেয়েছ তােদরেক eসেবর pেয়াজনীয়তা পূরণ করা আবশয্ক:
 িহব (েহেমািফলাস iন ু েয় া টাiপ িব) eবং PCV (িনuেমােকাকাল কনজুেগট)
িটকা।
 iন ু েয় া ( ু ) িটকা: বাcােদর িডেসmর 30, 2020 eর মেধয্ ু eর িটকা েদয়া
আবশয্ক (সাধারণত, শরেতর
র িদেক eিট uপলভয্ হয়)।
6 েথেক 12 েgেডর বাcােদর eসেবর pেয়াজনীয়তা পূরণ করা আবশয্ক:
 Tdap বুsার eবং MenACWY (েমিননেজােকাককাল কনজুেগট) িটকা।
আপনার িশ পিরচযর্া pদানকারীর সে আপনার বাcার িটকাকরেণর iিতহাস পযর্ােলাচনা
ক ন। তার pদানকারী আপনােক িশ পিরচযর্া বা ei িশkাবেষর্ ভিতর্ হেত আপনার বাcার
eক বা eকািধক িটকার aিতিরk েডােজর pেয়াজন িকনা জানােবন।
2020 -2021 pেয়াজনীয়তা সmেকর্ আপনার েকানo p থাকেল, আপনার িশ
েকnd বা sু েলর pশাসিনক aিফেসর সে েযাগােযাগ ক ন।
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আপনার বাচ্চা কী শিশু পরিচর্ যা বা স্কু লের জন্য প্রস্তুত?
নিউ ইয়র্ক শহরের প্রয়�োজনীয় টিকাদান সম্পর্কে জানুন।

2020-2021 শিক্ষা বর্ষ

নিউ ইয়র্ক শহরের 2 মাস থেকে 18 বছর বয়সী সমস্ত শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিশু পরিচর্যা বা স্কুলে যেতে নিম্নলিখিত টিকা নিতে হবে। এই শিক্ষাবর্ষে আপনার বাচ্চার গ্রেডের ভিত্তিতে তার টিকার প্রয়�োজনীয়তা
পর্যাল�োচনা করুন।
প্রি-কিন্ডারগার্টেন
টিকাদান
ডিপথেরিয়া, টিটেনাস এবং পার্টুসিস (DTaP)

কিন্ডারগার্টেন - গ্রেড 5

গ্রেড 6-11

গ্রেড 12

(শিশু পরিচর্যা, হেড স্টার্ট, নার্সারি
বা প্রি-কে)

4 ড�োজ

3 ড�োজ

5 ড�োজ
অথবা কেবল 4 ড�োজ যদি চতু র্থ ড�োজ 4 বছর বা তার বেশি বয়সে দেয়া হয়ে থাকে
3 ড�োজ বাচ্চার বয়স 7 বছর 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 বা OPV)

3 ড�োজ

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

হাম, মাম্পস, এবং রুবেলা (Measles,
mumps and rubella, MMR)

1 ড�োজ

হেপাটাইটিস বি

3 ড�োজ

2 ড�োজ
3 ড�োজ

3 ড�োজ
অথবা প্রাপ্তবয়স্ক হেপাটাইটিস বি টিকার 2 ড�োজ (রিকম্বিভ্যাক্স এইচবি) যদি

ড�োজগুলি বয়স 11 থেকে 15 বছরের মধ্যে অন্তত 4 মাসের ব্যবধানে নেয়া হয়ে থাকে

ভেরিসিলা (চিকেনপক্স)

1 ড�োজ

2 ড�োজ
গ্রেড 6: প্রয�োজ্য নয়

মেনিনজ�োক�োকাল কনজুগেট (MenACWY)

হেমফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ B কনজুগেট
(Hib)
নিউম�োকক্কাল কঞ্জুগেট (PCV)

ইনফ্লুয়েঞ্জা

গ্রেড 7-11: 1 ড�োজ

ড�োজ 16 বছর বা তার বেশি বয়সে
নেয়া হয়ে থাকে

1 থেকে 4 ড�োজ

শিশুর বয়স এবং আগের ড�োজের ওপর
নির্ভর করে

1 থেকে 4 ড�োজ
শিশুর বয়স এবং আগের ড�োজের ওপর
নির্ভর করে

1 ড�োজ

আপনার শিশুর কটি টিকার ড�োজ লাগতে পারে তা তার বয়স এবং পূর্বের টিকার ড�োজের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন হতে পারে। নির্দি ষ্ট কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে আপনার শিশু আর�ো টিকা অথবা
টিকার ড�োজের প্রয়�োজন হতে পারে। আপনার প্রশ্ন থাকলে স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। আর�ো তথ্যের জন্য 311 এ কল করুন অথবা nyc.gov/health এ যান এবং
“student vaccines” (শিক্ষার্থীদের জন্য টিকা) খুজঁ নু ।
Bengali

2 ড�োজ
বা 1 ড�োজ কেবলমাত্র যদি তৃ তীয়
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