Communicable Disease Control and Wellness, Public Health
Healthy and Safe Communities Department
City of Hamilton
110 King St. W., 2nd Floor
Hamilton, Ontario L8P4S6

ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਸਾਡੀ ਸਸਹਤ ਲਈ ਟੀਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ I ਬੱ ਸਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ I
ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਵੱ ਿ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ I ਗਰੇਡ 7 ਸਵੱ ਿ, ਬੱ ਸਿਆਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਸਵੱ ਿ 3 ਹੋਰ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਟੀਕੇ (ਐਿਪੀਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਮੈਸਨਨਜਾਈਸਟਸ-ਸੀ-ਏ ਸੀ ਵਾਈ ਈ -135) ਲਗਦੇ ਹਨ I
ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ(ਜਨ ਸਸਹਤ) ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ I
ਮਾਚਿਓ, ਚਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਕੇ ਸੰ ਬੰ ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਚਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰ ਦੱ ਸੋ I
ਚਕਵੇਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਸਵੱ ਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਜਨ ਸਸਹਤ ਸਵੱ ਿ ਭੇਜ:ੋ


ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ:
Vaccine Program, PO Box 897
Hamilton, ON L8N 3P6



ਸਵਅਕਤੀ ਸਵੱ ਿ:
110 King St W, 2nd Floor
Hamilton, ON L8P 1A2
(Robert Thompson Building in Jackson Square ਜੈਕਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਸਵੱ ਿ ਰਾਬਰਟ ਥਾਮਸਨ ਸਬਲਸਡੂੰ ਗ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਸਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ I ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ I ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ I ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ 3 ਤੋਂ
4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ I
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨਾ- ਟੀਕੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੂੰ ਇੱ ਥੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਲੀਸਨਕ
905-540-5250 - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱ ਸੋ I

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਠੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਨੂੂੰ
905-540-5250 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ I
www.hamilton.ca/vaccines
Punjabi

