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T&I 31933 Family Facing Resource – Immunizations (Bangla/Bengali) 

ছ োট শিশুদের পশরবোরদের জন্য প্রশিদেধক বো ইশিউন্োইদজিদন্র পথশন্দেেিন্ো 

শপ্রয় পশরবোরবর্ে: 

আপন্োর সন্তোদন্র চোইল্ড ছকয়োর, 3K, অথবো শপ্র-K -দি শিদর আসোর জন্য আপশন্ ছে কদ োর পশরশ্রি কদরদ ন্ আিরো িোর স্বীকৃশি জোন্োই। 
এিন্শক শিশ্র শিক্ষো বো ছেদেড লোশন্েিংদয়র িি পশরবশিেি পদ্ধশিদি আপশন্ েখন্ আপন্োর সন্তোন্দক পুন্রোয় পো োদন্োর জন্য প্রস্তুি হদেন্, আপন্োর 
সন্তোদন্র সকল শটকো হোলন্োর্োে থোকো আবিযক। 

ছপ্রোগ্রোি পুন্রোয় ছখোলোর সিয় আপন্োর সন্তোন্ প্রস্তুি রদয়দ  িো শন্শিি করদি প্রদয়োজন্ীয় পেদক্ষপগুদলো সম্পদকে আপন্োদক স্মরণ কশরদয় ছেয়ো 
এই ন্শথ বো ডকুযদিদের উদেিয। এই র্োইডশট আপন্োর সন্তোদন্র শটকোেোদন্র গুরুত্ব বযোখযো করদব। আপন্োর সন্তোন্ ছেন্ সু্কদল অিংিগ্রহণ করদি 
পোদর ছসজন্য এটো িোদক েথোেথভোদব শটকোেোদন্র জন্য সিংস্থোন্ বো শরদসোসেও প্রেোন্ কদর। আপন্োর সন্তোন্ ও অন্যোন্যদের শন্রোপত্তোর জন্য, েশে 
আপন্োর সন্তোদন্র আবিযক শটকোগুদলো ন্ো ছেয়ো হদয় থোদক এবিং/অথবো শটকো ছেয়োর জন্য অযোপদয়েদিদে ছেদি পোদরন্শন্ ছসটোর প্রিোণ ন্ো ছথদক 
থোদক, িোহদল ছসটো সম্পন্ন ন্ো হওয়ো পেেন্ত আপন্োর সন্তোন্ চোইল্ড ছকয়োর ছপ্রোগ্রোদি সিরীদর অথবো েূর ছথদক শিক্ষো বো শরদিোট লোশন্েিংদয় অিংিগ্রহণ 
করদি পোরদব ন্ো। ছপ্রোগ্রোিগুদলোর শন্উ ইয়কে র্ণ-স্বোস্থয আইদন্র অনু্বিেী হওয়ো আবিযক। 

আপন্োর কী জোন্ো প্রদয়োজন্ 

● প্রশিদেধক বো ইশিউন্োইদজিন্, েো শটকো (ভযোকশসন্) অথবো িটস  ন্োদিও পশরশচি, শিশুদের িোরোত্নক বযোশধর প্রশিদরোদধ সহোয়িো কদর, 
এদি রদয়দ  শিসলস, িোিপ্স, রুদবলো, হুশপিং কি, এবিং শচদকন্পক্স। ছেসব শিশুদক শটকো ছেয়ো হয় ন্ো িোরো এসব বযোশধ ছথদক খুব ছবশি 
অসুস্থ অথবো িৃিুযবরণ করদি পোদর। 

● সিরীদর অথবো েূর ছথদক শিক্ষো বো শরদিোট লোশন্েিংদয়র প্রথি শেন্ ছথদক 14 শেদন্র িোদে আপন্োর সন্তোদন্র অবিযই সকল বোধযিোিূলক 
প্রশিদেধদকর (ইশিউন্োইদজিন্) প্রথি ছডোজগুদলো ছেয়ো থোকদি হদব। পৃষ্ঠো 3-এ ছেয়ো বোধযিোিূলক প্রশিদেধক বো ইশিউন্োইদজিদন্র 
চোটেশট অনু্গ্রহ কদর পেেোদলোচন্ো করুন্। 

● েশে আপন্োর সন্তোদন্র শটকোগুদলো হোলন্োর্োেকৃি ন্ো হদয় থোদক, িোদের অবিযই একশট কযোচ-আপ সিয়সূশচদি থোকদি হদব। আপন্োদক 
সিয়সূশচ (দস্কজুযল) করদি হদব এবিং ছপ্রোগ্রোি শুরু হবোর 30 কযোদলেোর শেবদসর িোদে প্রশিশট শটকোর পরবিেী ছডোজ গ্রহদণর জন্য 
অশিশরক্ত অযোপদয়েদিদের প্রিোণ প্রেোন্ করদি হদব। 

● েশে আপন্োর সন্তোন্ সম্প্রশি অন্য ছেট ছথদক অথবো একশট শভন্ন ছেি ছথদক এদস থোদকন্, এবিং েশে আপন্োর সন্তোদন্র ছিশডকযোল 
ছরকডে সিংগ্রহ করদি সিসযো হদয় থোদক, িোহদল শক ু বোড়শি ন্িশন্য়িো থোকদি পোদর। 

COVID-19 সিংক্রিণ চলোকোদল প্রশিদেধক বো ইশিউন্োইদজিন্ গ্রহণ 

COVID-19 শবশ্ববযোপী িহোিোরী চলোকোদল পূবেবিেী ব রগুদলোর ছচদয় কি শিশুদের শটকো ছেয়ো হদয়দ । COVID-19 শক ু পশরবোদরর জন্য ডোক্তোদরর 
অযোপদয়েদিে করোও অদন্ক কশ ন্ হদয় ছর্দ , েো বহু ছ দলদিদয়দক শটকোেোদন্র সিয়সূশচদি শপদ  ছিদল শেদে। েশেও অদন্ক ছিশডকযোল অশিস 
পুন্রোয় খুদলদ , শকন্তু অযোপদয়েদিে সিয়সূশচ করদি হয়দিো শবলম্ব হদে এবিং অদন্ক ছক্ষদে ছসবো প্রেোন্কোরীরো এখন্ও সিরীদর শভশজট শুরু 
কদরশন্। 

েশে আপশন্ আপন্োর সন্তোদন্র শিশু ডোক্তোদরর (দপশডয়োশিশিয়োন্) সোদথ অযোপদয়েদিে করদি অক্ষি হন্ অথবো েশে আপন্োর সন্তোদন্র জন্য একজন্ 
প্রোইিোশর ছকয়োর প্রভোইডোর ন্ো ছথদক থোদক, িোহদল NYC ছহলথ  + হসশপটোলস  -এর পোাঁচশট বদরোদি শিশন্ক রদয়দ । িোদের ছে ছকোদন্ো সোইদট 0-
18 ব র বয়সী ছ দলদিদয়দের শটকো ছেয়ো েোদব, শবিো বো ইন্সুযদরন্স অথবো আপন্োর প্রোইিোশর ছকয়োর প্রভোইডোর ছেই ছহোক ন্ো ছকন্। শটকোগুদলো 
ছরকডে করো হদব এবিং আপশন্ ও আপন্োর ছপশডয়োশিশিয়োন্দক প্রেোন্ করো হদব। আদরো িদথযর জন্য অনু্গ্রহ কদর সিংেুক্ত ইিংদরশজ ফ্লোয়োরশট ছেখুন্ 
(অন্যোন্য ভোেোর সিংস্করণ এখোদন্ পোওয়ো েোদব)। দ্রষ্টবয: এই সোইটগুদলোদিও COVID-19 পরীক্ষো পোওয়ো েোয়। আপন্োর সন্তোন্দক ছকোথোয় শটকো শেদি 
পোরদবন্ ছসশবেদয় িথয ছপদি আপশন্ 311 ন্ম্বদরও পোওয়ো েোদব। 

https://www.nychealthandhospitals.org/community-healthcare-centers/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
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ইশিউন্োইদজিদন্র (শটকো) িিেোবলী 

শক ু শটকো একশট সুশন্শেেষ্ট সিয় পরপর ছন্য়োর প্রদয়োজন্ হয়ন্ো। এই অদপক্ষোর সিয়কোদল আপন্োর সন্তোন্দক িোর ছপ্রোগ্রোদি অিংিগ্রহণ করদি ছেয়ো 
হদব, েশে: 

● েশে আপন্োর সন্তোন্ সু্কদলর জন্য আবিযক প্রশিশট শটকোর প্রথি ছডোজ গ্রহণ কদরদ ; এবিং 
● একজন্ শচশকৎসো ছসবোেোন্কোরী পরবিেী ছডোদজর জদন্য আপন্োদক অদপক্ষো করদি বদলদ ন্। 

শটকোর শসশরদজর পরবিেী ছডোজগুদলো অবিযই শেদি হদব অযোডভোইজশর কশিশট ইশিউন্োইদজিন্ প্রযোকশটদসস (ACIP) কযোচ-আপ ছস্কজুযল অনু্েোয়ী। 
আপশন্ 2020-2021 প্রশিদেধক বো ইশিউন্োইদজিদন্র িিেোবলী ( একোশধক ভোেোদিও পোওয়ো েোয়) রদয়দ  NYCDOE-এর ওদয়বসোইদট, এবিং এই 
ন্শথ বো ডকুযদিদের 3 ন্িং পৃষ্ঠোয় পোওয়ো েোদব। অশিশরক্তভোদব, আপশন্ আদরো িদথযর জন্য ACIP প্রশিদেধদকর সিয়সূশচ (ইশিউন্োইদজিদন্র 
ছস্কজুযল) ছেখদি পোদরন্। 

উেোহরণস্বরূপ, িদন্ করুন্ আপন্োর শিন্ ব র বয়সী সন্তোন্ একশট ছপ্রোগ্রোদি ভশিে হদয়দ  এবিং িোর শুধুিোে এক ছডোজ MMR এবিং ছভশরদসলো 
ছেয়ো হদয়দ । এর অথে হদে আপন্োর সন্তোন্দক সু্কল শুরু হবোর 14 শেদন্র িদধয এক ছডোজ DTap বো DTP, ছপোশলও, Hep B, Hib, PCV এবিং 
ইন্ফু্লদয়ঞ্জোর শটকো শেদি হদব এবিং শটকোর অন্য সকল ছডোজগুদলোর অযোপদয়েদিদের প্রিোণ ছেখোদি হদব। ছকোদন্ো শবকল্প সিয়সূশচ গ্রহণদেোর্য হদব 
ন্ো। আপশন্ েশে এই সিয়সীিো রক্ষো করদি ন্ো পোদরন্, িোহদল েিশেন্ পেেন্ত িোরো ছিক-আপ সিয়সূশচর অনু্বিেী হদব অথবো পুদরোপুশর প্রশিদেধক 
প্রোপ্ত (ইশিউন্োইজড ) হদব িিশেন্ িোদের ছপ্রোগ্রোদি অিংিগ্রহণ করদি পোরদব ন্ো। 

আপন্োর সন্তোদন্র ছপ্রোগ্রোি িোর প্রশিদেধক বো ইশিউন্োইদজিন্ এবিং প্রেোদন্র ছিে িোশরখ সম্পদকে আপন্োর সোদথ ছেোর্োদেোর্ করদব। েশে প্রদেোজয 
হয়, িোহদল িোরো সিকেবোিেো এবিং ছপ্রোগ্রোি ছথদক বোে ছেয়োর শচশ  পো োদি পোদর। 

স্বোস্থযর্ি  োড় 

েশে আপন্োর সন্তোদন্র ছকোদন্ো সুশন্শেেষ্ট স্বোস্থযর্ি সিসযো ছথদক থোদক েোর কোরদণ শটকোেোন্ ক্ষশিকোরক হদি পোদর, িোহদল আপন্োর সন্তোদন্র 
ডোক্তোদরর কো  ছথদক স্বোস্থযর্ি  োদড়র িিেশট পূরণ করদি হদব। স্বোস্থযর্ি  োড় বো ছিশডকযোল এদক্সম্পিন্ অনু্দরোদধর প্রশক্রয়োয় শন্ম্নশলশখিগুদলো 
অন্তভুেক্ত: 

●  োদড়র অনু্দরোধশট অবিযই শন্উ ইয়কে ছেদটর লোইদসন্সপ্রোপ্ত একজন্ শচশকৎসক দ্বোরো স্বোক্ষশরি হদি হদব। 
● িিেশট অবিযই একশট NYC (প্রোধোন্যপ্রোপ্ত) অথবো NYS-অনু্দিোশেি িিে হদি হদব (NYC-এর ছিশডকযোল এদক্সম্পিন্ শরদকোদয়ে ির 

ইশিউন্োদজিন্ িিে-শট এখোদন্ ছেখুন্)। 
● ছপ্রোগ্রোি ছে অিংিগুদলো অবিযই পূরণ করদব ছসগুদলো সহ, এই িিেশট অবিই পুদরোপুশর পূরণ করদি হদব। 

আপন্োর সন্তোদন্র ছপ্রোগ্রোদি িিেশট জিো ছেয়োর পর, DOHMH দ্বোরো পেেোদলোচন্ো করোর সিয় আপন্োর সন্তোন্ ছপ্রোগ্রোদি উপশস্থি হদি পোরদব। 

েশে  োড় বো এদক্সম্পিদন্র অনু্দরোধ প্রিযোখযোি হয়, িোহদল আপন্োর সন্তোন্দক আবিযক শটকোগুদলো গ্রহদণর জন্য 14 শেন্ সিয় ছেয়ো হদব (অথবো 
প্রদিদেধক প্রোশপ্তর অন্য অনু্দিোশেি ন্শথ বো ডকুযদিে প্রেোন্ করদি হদব)। অন্যথোয়, িোদক ছপ্রোগ্রোি ছথদক বোে ছেয়ো হদব। 

পশরবোরদের জন্য বোড়শি শরদসোসে 

● শটকো অিযন্ত শন্রোপে শহদসদব প্রিোশণি হদয়দ । শটকো শন্রোপে এশবেদয় আদরো পড়ুন্ 
● শটকোগ্রহদণর (িট ) উদদ্বর্ হ্রোস করোর জন্য CDC-এর পরোিিেসিূহ 
● শিশুদের একই সোদথ একোশধক শটকো গ্রহণ করদ  িোদের জন্য অশিশরক্ত িথয (CDC) 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/immunization-requirements-letter-and-chart-for-school-year-2020-21v2
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
http://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/medical-request-for-immunization-exemption-english
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
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