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بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں معلومات
حفاظتی ٹیکے ہماری صحت کے لئے بہت اہم ہیں .بچوں کے لئے حفاظتی ٹیکے مفت ہیں-
اونٹاریو میں یہ الزم ہے کہ بچوں کے اسکول جانے سے پہلے انھیں حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں .ساتویں جماعت میں
بچوں کو اسکول میں مزید تین اہم ٹیکے لگاۓ جاتے ہیں (.ایچ  -پی  -وی ،ہیپاٹائٹس بی اور گردن توڑ بخار
– )ACYW135
پبلک ہیلتھ طالب علموں کو لگاۓ گۓ حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔

والدین  -براہ مہربانی اپنے بچوں کے ٹیکوں کا پبلک ہیلتھ میں اندراج کرائیں۔
کیسے ؟
اگر آپکے بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ کسی دوسرے ملک سے ہے تو براہ مہربانی اسے انگریزی میں ترجمہ کرائیں اور پبلک ہیلتھ کو
بھجوا دیں۔



بذریعہ ڈاک :
ویکسین پروگرام  -پی  -او -باکس897-
ہیملٹن  ،اونٹاریو L8N 3P6-



بذات خود :
 110کنگ سٹریٹ ویسٹ  ،دوسری منزل
ہیملٹن  ،اونٹاریو – L8P 1A2
(رابرٹ تھومپسں بلڈنگ  -جیکسن اسکوائر)

اگر آپکے پاس حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ نہیں ہے تو آپکے بچے کو دوبارہ ٹیکے لگانے پڑیں گے.حفاظتی ٹیکے نہایت محفوظ ہیں .دوبارہ ٹیکے
لگانے میں کوئی خطرہ نہیں .آپ کے ڈاکٹر حفاظتی ٹیکے لگا سکتے ہیں .آپکے بچے کو  3سے  4مرتبہ جانا پڑ سکتا ہے۔
اگر آپکے بچے کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے تو آپ حفاظتی ٹیکوں کے لئے طے شدہ وقت پر درج ذیل مقام پر تشریف ال سکتے ہیں۔



پبلک ہیلتھ کمیونٹی کلینک
 - 905-540-5250اپنی زبان کا انتخاب کیجئے اگر آپکو مترجم چاہیے۔

اگر آپکے بچے کو اسکول کے لئے درکار حفاظتی ٹیکے نہیں لگے تو انھیں اسکول سے معطل کیا جا سکتا ہے .اگر آپکو بچے کی معطلی کے بارے میں
اسکول سے کوئی خط موصول ہو تو براہ مہربانی پبلک ہیلتھ کو اس نمبر پر کال کریں905-540-5250 :

www.hamilton.ca/vaccines

Urdu

