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 2021اکتوبر ،  15جمعہ ، 
 

 کے طلباء  ، 12-7والدین/سرپرست اور ہالٹن  میں گریڈ عزیز 
 

حفاظتی ٹیکے لگانے والے   میں موجودہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ خاندانوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ ہالٹن کے اسکول 
اہم   میں    پیش کیے جانے والے اپائنٹمنٹ کی بکنگ کروا کر اسکول  ایک محدود وقت کے لیے کمیونٹی کلینک میں 

میں خلل نہ     دن    ویکسین حاصل کریں۔ کلینکوں کو شام اور ہفتے کے آخر میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسکول کے
 پڑے۔

 ی ہیپاٹائٹس بسے زائد ہالٹن کے طلباء ابھی تک  25000پیدا ہونے والے  دوران کے   2009-2004فی الوقت ، 
,(Hepatitis) B) ایچ پی وی  (ہیومن پیپیلوما وائرس (Human Papillomavirus (HPV) (  میننگوکوکل  اے  اور

یکسینز کی خوراک سے محروم ہیں ، جو عام طور پر  و  (Meningococcal ACYW-135)  135-ڈبلیو سی وائی
وبائی مرض کی وجہ سے متاثر ہوئیں۔ یہ حفاظتی ٹیکے افراد اور    یہ میں ا سکول میں دی جاتی ہیں لیکن 7گریڈ 

ویکسین  ACYW-135 ہماری کمیونٹی کوپھیلنے والی بیماری سے بچانے کا ایک اہم حصہ ہیں ، اور میننگوکوکل
کے مطابق  the Immunization of School (Pupils Act)علموں کے حفاظتی ٹیکے کے قانوناسکول طالب 

  ضروری ہے۔طلباء کے لیے   

اکتوبر کے آخر میں ختم ہونا شروع ہوجائیں گے ، لہذا مایوسی سے بچنے کے لیے خاندانوں کو جلد از     سیہ کلینک 
  جلد اپائنٹمنٹ کی بکنگ کروانا چاہیے۔

 

 

 ؛    ںیپر جائ جیپ بیو کے کوںیٹ یحفاظت  کے اسکول 7 ڈیگر  •

  ںیم ی ، عرب ی، پنجاب ی، ہسپانو  یس ی، فرانس  ینی)اردو ، چحفاظتی ٹیکہ جات شیٹ پڑھیں اسکول  بیسڈ    ہالٹن کی  •
  ؛(ہے ابیدست یبھ

   یاپڑھیں   بچہ کا  آپاور   شنینیکس یو  سڈ یب اسکول    ہالٹن والدین کی بالگ پوسٹ •
 پر کال کریں۔  311 •

 

ویکسین  COVID-19 سوائے(    تمام ویکسینز رکھنے کے لیے درست  طلباء کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کو 
،پبلک ہیلتھ کو رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی اپنے بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ سے یہ ویکسین   )کے

پر کال کر   311ٹیکوں کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر کے یا وصول کرنے کا اہتمام کر رکھا ہے تو اپنے آن الئن حفاظتی 
 کے پبلک ہیلتھ کو آگاہ کریں۔

 
 پر کال کریں۔  311پر جائیں یا  halton.ca/immunize حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

 
 مخلص،

 
 (Dr. Hamidah Meghani)ڈاکٹر حمیدہ میگھانی ،
  (Medical Officer of Health)میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ

   ۔بک کروائیںاپا ئنٹمنٹ   

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Hepatitis-B-Vaccine
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/HPV-Vaccine
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Meningococcal-Conjugate-ACYW-135-(Men-C-ACYW)-Vacc
https://one.halton.ca/vab/s/sip

