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 ع��زی اہِل خانہ،

ا، �ا فلو سا�س لی�ن کا ا�ک مرض جو کہ آسائن � پھ�ل   ن موسِم �ما جلد � آجا�ئ گا، اور موسم�ائ� نزلہ، زکام (فلو) ب�۔ انفلوئ�ن
۔ جبکہ ز�ادە تر افراد کچھ دنوں � ، کچھ افراد شد�د ب�مار ہو�� ہںی حی� کہ وە  ل�ی ب�مار ہو�� ہںی اور پھر بہسکتا �� �� ہو جا�� ہںی

۔ افراد ب � جو فلو � قبل بال�ل تندرست ہو�� ہںی

۔ نی��ارک شہر محکمہ برا�ئ صحت اور ذہین حفظاِن صحت ہر  �ن ط��قہ ہںی ماە اور 6ڻی� اپ�ن ب�� کو موسم�ائ� فلو � بچا�ن کا بہ��
۔ نیو �ارک �ز کرتا �� کہ ہر ا�ک طالب محکمئہ تعل�م یہ تج�  شہر  اس � بڑی عمر � بچوں � ل�ی فلو � ڻ�کوں � تج��ز کرتا ��

۔ اپ�ن ب�� کو فلو کا ڻ�کہ لگو  ۔ ا�ر اپ کا بچہ فلو کا ڻ�کہ ماا�ن � ان � ب�مار پڑ جا�ن کا علم کو ڻی� لگوا�ن چاہیئںی کان کم ہو جاتا ��
۔  ر لگوا لیتا �� اور پھ

�
 ب� ب�مار پڑ جاتا �� تو ان � ب�مار � شدت کم ہو �

: آپ � ب�� کو فلو � ڻ  ۔ آپ ذ�ل کر سک�� ہںی  ی� متعدد ط��قوں � لگوا�ئ جا سک�� ہںی
۔  •  اپ�ن ب�� � طی� نگہداشت فراہم کنندە � فلو � ڻی� � بار� مںی پوچھ سک�� ہںی
 اپ�ن اسکول پر مبین صحت � مرکز کو اپ�ن ب�� کو فلو کا ڻ�کہ لگا�ن � اجازت دیں۔  •
۔ اب فارم�س�اں   • ۔ اپین مقا� فارم�� مںی  بڑی عمر � بچوں کو ڻی� لگا سکی� سال �ا اس �  2ا�ک فارم�� مںی جائںی ہںی

، شام  فارم�سسٹ � پوچھںی ا�ر یہ بچوں کو ڻی� لگا سک�� ہںی اور کس عمر � بچوں کو۔ فارم�س�اں مقررە وقت ل�ی بغ�ی
۔اور و�ک اینڈ اوقات مںی خدمات � پ�  شکش کرئ� ہںی

  ،  " ڻ�کسٹ ک��ں۔fluپر " 877877پر جائںی �ا  nyc.gov/health/mapا�ک کلینک �ا فارم�� تالش کر�ن � ل�ی

 � رابطہ ک��ں۔ 311� بات چ�ت ک��ں �ا  معلومات چاہیئںی تو اپ�ن معالجا�ر آپ � کوئئ سواالت ہںی �ا آپ کو م��د  

 مخلص، 

 پر�سپل 


