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 2019סעפטעמבער 

 ,גארדיען\טייערע עלטערן

 

פריוואטע און פאראקיעל שולעס און טשיילד קעיר פראגראמען אין ניו יארק מער נישט אננעמען , קענען פובליק, 2019, 13אנגעהויבן יוני 

קינדערגארטן -דער געזעץ גילט אויף סטודענטן אין פרי. רעליגיעזע עקזעמפשאנס פון שולע אימיוניזאציע פאדערונגעןקיין פארלאנגען פאר 

איז , אויב האט איר פריער געהאט באקומען א רעליגיעזע עקזעמפשאן פאר אייער קינד. טע קלאס און צו אלע טשיילד קעיר סעטינגס'12ביז 

 .ן טשיילד קעיר פראגראמען וועלן ווייטער אננעמען מעדיצינישע עקזעמפשאנסשולעס או.   עס מער נישט גילטיג

קינדער וואס זענען נישט געגאנגען אין שולע אדער .  סטודענטן מוזן אויספאלגן אימיוניזאציע פאדערונגען כדי צו קענען גיין אין שולע

מיוניזאציעס מוזן באקומען די ערשטע דאזע אין יעדע טשיילד קעיר איבערן זומער וואס האבן נישט באקומען אלע פארלאנגטע אי

וועלן די עלטערן אדער גארדיענס פון אזעלכע קינדער אויך , 2019, 7ביז אקטאבער .  2018, 19אימיוניזאציע סעריע ביז סעפטעמבער 

גן נישט אויס אימיוניזאציע פאדערונגען קינדער וואס פאל.  אפ דאזעס-ט אפוינטמענטס פאר אלע פאלא'סקעדזשול'דארפן ווייזן אז זיי האבן גע

 .וועלן נישט ווערן ערלויבט צו בלייבן אין שולע

 .שולע יאר געשריבן בקיצור אונטן 2019-20א ליסטע פון די נייע שולע אימיוניזאציע פאדערונגען פאר די  

 

 :מוזן אויספאלגן די פאדערונגען פאר די פאלגנדע וואקסינען  'טע קלאס12אלע סטודענטן אין טשיילד קעיר ביז 

 DTaP  (טעטענוס און עיסעליולער פערטאסיס אדער וואופינג קאוף, דיפטעריע) 

 פאליאווירוס 

 MMR (מאמפס און רובעלא, מיזעלס) 

  (טשיקנפאקס)וואריסעלא 

  העפיטייטיסB 

 

 :מוזן אויך אויספאלגן די פאדערונגען פאר די וואקסינען קינדערגארטן -אר וואס גייען אין טשיילד קעיר און פריי 5קינדער אונטער  

   טייפ    הימאפילוס אינפלוענזא(היבB) 

  PCV (נומאקאקעל דיזיז) 

   2019, 31קינדער מוזן באקומען די פלו וואקסין ביז דעצעמבער (: פלו)אינפלוענזא 

 

 :מוזן אויך אויספאלגן די פאדערונגען פאר די וואקסינען  12ביז  6 קינדער אין קלאסן

 Tdap   (דיפטעריע און פערטאסיס, טעטענוס)בוסטער 

  MenACWY  (מענידזשאקאקעל דיזיז) 

 

ויב נאך דאזעס זייער פראוויידער קען אייך זאגן א. ס אימיוניזאציע היסטאריע מיטזייער העלט קעיר פראוויידער'ביטע גייט איבער אייער קינד

  schools.nyc.govבאזוכט  .פון איין אדער מער וואקסינען זענען נויטיג פאר אייער קינד צו גיין אדער בלייבן אין טשיילד קעיר אדער שולע

 .פאר א פולע ליסטע פון פארלאנגטע וואקסינען( אימיוניזאציעס" )immunizations"און זוכט 

ס אדמיניסטראטיווע 'ס טשיילד קעיר צענטער אדער שולע'ביטע פארבינדט זיך מיט אייער קינד, פאדערונגעןאויב איר האט פראגעס איבער די 

 .אפיס


