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13جون2022 ،
محترم والدین/سرپرستوں اور ہالٹن کے گریڈ  7سےگریڈ 12کے طلباء،
ہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ) (Halton Region Public Healthکمیونٹی کی حفاظتی ٹیکوں (امیونائزیشن) کی کلینکس کا
انعقاد کرے گا تاکہ گریڈ 7سے گریڈ 12کے طلباء  ،کو اسکول پر مبنی اہم ویکسینز کی کھوئی ہوئی خوراکوں کو پورا
کرنے میں مدد ملے۔
ہالٹن کے باقاعدہ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے حصے کے طور پر اسکولوں میں گریڈ  7کے طلباء کو تین ویکسینز
معمول کے مطابق پیش کی جاتی ہیں۔




میننگوکوکل اے سی وائی ڈبلیو((Meningococcal ACYW-135 (NIMENRIX®)-135-
 ))®( (NIMENRIXاسکول کے لیے ضروری ہے)ہیپاٹائٹس بی )( (ENGERIX®-Bتجویز کردہ ہے)
ہیومن پیپیلوما وائرس( )GARDASIL®9( -تجویز کردہ ہے)

کووڈ (COVID-19) 19-عالمی وباء کے اثرات کی وجہ سے اس پروگرام کو مارچ  2020سے اپریل  2022تک روک
دیا گیا تھا۔ نتیجہیہ ہے کہ گریڈ 7سے گریڈ 12کے بہت سے طلباء ان اہم ویکسین کی خوراکیں کھو رہے ہیں۔
آپ اپنے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کا آن الئن جائزہ لے سکتے ہیں اور اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔
امیونائزیشن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے halton.ca/immunizeپر جائیں یا  311پر کال کریں۔
 13جون2022،سے ،گریڈ 7سے گریڈ ( 12پیدائش 2004تا  )2009کے اہل طلباء ہالٹن بھر کے کمیونٹی کیچ اپ کلینکس
میں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ مزید برآں 2002 ،اور  2003میں پیدا ہونے والے اہل سابق طلباء کے لیے ،ان کی
چھوٹی ہوئی ویکسینز حاصل کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹس دستیاب ہوں گے ۔
اپوائنٹمنٹ بُک کرنے کے لیے ،یا کلینک کی اہلیت ،مقامات ،یا نظام االوقات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے،
 Halton's Grade 7 School-based Immunizationsکا ویب صفحہ دیکھیں یا 311پر کال کریں۔
نوٹ :کووڈ (COVID-19) 19-کی ویکسینز ،اسکول پر مبنی حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام (School-Based
) Immunization Programسے الگ ہیں۔ ان کلینکس میں  COVID-19ویکسینز پیش نہیں کی جائیں گی۔

آپ کابچہ (بچے) بھی آپ کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے ذریعے یہ ویکسینز حاصل کرنے کے
قابل ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم مزید معلومات کے لیے اپنے بنیادی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے رابطہ
کریں ،اور یاد رکھیں کہ جب آپ کے بچہ کو کوئی ویکسین مل جائے تو اس کے حفاظتی ٹیکوں کی اطالعآن الئن ہالٹن
ریجن پبلک ہیلتھ ریکارڈ کو دیں۔  COVID-19ویکسینز کی اطالع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
مخلص،
ہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ)(Halton Region Public Health

