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«িচ�ঠ ে�রেনর তািরখ»
ি�য় িপতা-মাতা/অিভভাবক:
�স�: �ুল হেত �িগত হওয়ার আেদশ

স�িত অটাওয়া পাবিলক েহল্থ-ও িপ এইচ (Santé publique Ottawa) এই মেম ইি�ত
�
কের আপনােক প� ে�রণ

কেরিছল েয আমােদর নিথ েদখায় েয অ� িশ�াথ�র �টকাদােনর েলখ��মাণ হয়েতা িন���� বা তােত ভ�ল তথ� রেয়েছ ৷
আমােদর েলখ��মাণ অনুযাযী অ� িশ�াথ�র �টকাদান এখেনা অস�ূণ ৷�

অ�ািরও ইিমউনাইেজশন অব �ুল িপউিপলস এ�া� (দ� “অ�া�) [Loi sur l’immunisation des élèves de l’Ontario (la
“Loi”)] ৷েমিডক�াল অিফসার অব েহল্থ-েক �মতা�দান কের এই দািব করার েয যখন �টকাদােনর �েয়াজনীয়তা পূরণ

করা না হয় , েযন েসই িশ�াথ� তখন �ুল হেত িবশ িদেনর জন� �িগত হয় ৷ েযেহত� আমােদর েলখ��মাণ েদখায় েয অ�
িশ�াথ�র �টকাসমূহ অস�ূণ ,� এই িশ�াথ�েক �ুল হেত �িগত করার অড�ার-এর অনুিলিপ অনু�হপূবক
� সংযু�
পােবন ৷ েয তািরখ হেত এই অড�ার কাযকর
�
হেয়েছ, অনু�হপূবক
� েসটা ল�� করেবন ৷
আপিন যিদ িশ�াথ�র �টকাসমূহর হালনাগােদর েলখ��মাণ আমােদরেক �দান কেরন , অথবা �িগত হওয়ার তািরেখর পূেব �
ৈবধ অব�াহিতর দিললািদ �দান কেরন, আমরা এই অড�ার বািতল কের েদব ৷ িক� , �িগত হওয়ার তািরেখর পূেব যিদ
�
আপিন �েয়াজনীয় তথ�সমূহ �দান না কেরন , আমরা �ুলেক অড�ার�ট �েয়াগ করেত বলেবা এবং যত�ণ না পয�
�
িন���� তথ��ট �দান করা হয় বা �িগত হওয়ার সময়সীমা েশষ না হয়, তত�ণ পয�
� িশ�াথ� �িগত থাকেব ৷

এ��া�-�ট এ��া�-এর �টকাদােনর �েয়াজনীয়তার এক�ট অব�াহিতর অনুমিত �দান কের, এইসকল অব�াহিতসমূহ এক�ট
ে�টেম� অব েমডক�াল এে��শান (Déclaration d’exemption médicale ) অথবা এক�ট ে�টেম� অব কন্শােয়� ওর
িরিল�জয়াস িবিলফ (Déclaration de conscience ou de croyance religieuse)-এ িবন�� করা আবশ�ক (অনলাইন-এ
�াপ� ) ৷
• যিদ েকান ডা�ারী কারণ েথেক থােক েয িশ�াথ�েক �টকাদান করা উিচৎ নয় অথবা েরাগ হেত সং�মণ-মু�তার
�মাণ রেয়েছ, এক�ট ডা�ারী অব�াহিত (Déclaration d’exemption médicale ) দািখল করা েযেত পাের ৷
• এক�ট ে�টেম� অব কন্শােয়� ওর িরিল�জয়াস িবিলফ (Déclaration de conscience ou de croyance
religieuse)" দািখল করা েযেত পাের যিদ �টকাদান আপনার ধম�য় বা িবেবক-িভি�ক অকপটভােব আধৃত িব�াসএর সােথ ��-িবেরাধী হয় ৷ েসে��র 1, 2017 হেত এক�ট ে�টেম� অব কন্শােয়� ওর িরিল�জয়াস িবিলফ
�
হেব ৷
দািখল করার পূেব অটাওয়া
�
পাবিলক েহল্থ-এ এক�ট �য়ং িশ�া অিধেবশন স�ূণ করেত
অটাওয়া পাবিলক েহল্থ �টকাদান (Santé publique Ottawa) ওেয়বসাইট
www.etreparentaottawa.ca/fr/immunizations.aspx-এ িগেয় অথবা ওিপএইচ-েক 613-580-6744-এ েটিলেফােন
েযাগােযাগ কের আপিন �টকাদােনর েলখ��মাণ হালনাগাদ করেত পােরন অথবা ডা�ারী বা ধম�য়/িবেবক-িভি�ক
ফম েপেত
�
পােরন ৷

অ�ািরওেত, ১৮ বৎসর বয়েসর উে��র িশ�াথ�েদর িপতা-মাতা/অিভভাবেকর �েয়াজন ই��উনাইেজশান অব �ুল
িপউিপ� এ��া� (দ� “অ�া�) [Loi sur l’immunisation des élèves de l’Ontario (la “Loi”)] এর অধীেন িন��ত করা েয
�
স�� কের: িডপ্েথিরয়া, ধনু�ংকার,
িশ�াথ� িনে�র েরাগসমূেহর িব�ে� এক�ট �টকাদােনর যথািবিহত কায�ম
েপািলও, পাট�িসস, হাম, মা�স্, �েবলা, েমিনন্েগাক�াল েরাগ এবং েভিরেসলা ( �ধুমা� ২০১০-এ বা তার পের জ�ােনা
িশ�েদর জন� েভিরেসলা অত�াবশ�ক)৷ এ��া�-�টর উে�শ� হে� িন��ত করা েয �ুেল এই সকল েরােগর �াদুভা� ব হেত
সকল িশ�াথ�রা রি�ত ৷
আেরা তথ� এবং “সচরাচর �জ�াস�” (“questions fréquemment posées”)-এর উ�েরর জন� অনু�হপূবক
�

www.etreparentaottawa.ca/fr/immunizations.aspx এই ওেয়বসাইেট যান ৷ আপনার যিদ েকাল �� বা উে�গ থােক
অথবা আপনার এলাকার ওয়াক-ইন ি�িনক স�ে� যিদ তথ� সহ আরও সহায়তার �েয়াজন হয়, অনু�হপূবক
� অটাওয়া

পাবিলক েহল্থ ( Santé publique Ottawa )-েক 613-580-6744 ন�ের েফান ক�ন ৷
আপনার আ�িরকভােব,
ে�ভর আরনসন - (Trevor Arnason, MSc, MD, CCFP, FRCPC)
এ�ােসািসেয়ট েমিডক�াল অিফসার অব েহল্থ ( Médecin adjointe en santé publique)
সংযু� ( ১ ): �ুেল উপি�িতর িবল�েনর আেদশ
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�িত যার িপতা-মাতা/অিভভাবক , এবং �িত:

«িশ�াথ�র নাম»
«বাড়ীর �ঠকানা»

�ুেল উপি�িতর িবল�েনর আেদশ
ই��উনাইেজশান অব �ুল িপউিপ� এ��া� (Loi sur l’immunisation des élèves), আর.এস.ও. ১৯৯০, িস.এল.১ ( েযমন
সংেশািধত)-এর অধ�ায় ৬ অনুসারী �ণীত

�িত যার িপতা-মাতা/অিভভাবক, এবং িশ�াথ� যিদ ১৬ বা ১৭ বছেরর হেয় থােক :
িশ�াথ�র নাম:
জ� তািরখ:
মে�েলর আই িড:
অ�ািরও ই��উনাইেজশান আই িড:
�ুল:
আিম, ে�ভর আরনসন ( Dr. Trevor Arnason, médecin adjoint en santé publique), িস�ট অব অটাওয়া েহল্থ ইউিনট
(অটাওয়া পাবিলক েহল্থ- Santé publique Ottawa )-এর েবাড� অব েহল্থ-এর এ�ােসািসেয়ট েমিডক�াল অিফসার অব
েহল্থ, িনে� অনুযাযী উপের উি�িখত িশ�াথ�েক িবশ (২০) িদেনর উপি�িত িবল�েনর আেদশ িদ�� :
� উপি�িত িবল�েনর েশষ হওয়ার তািরখ
হেত: উপি�িত িবল�েনর ��র তািরখ পয�:

যখন এই আেদশ করার পিরি�িত আর িবদ�মান থাকেব না তখন এই আেদশ বািতল হেয় যােব ৷

এই আেদেশর কারণসমূেহর হে�:
১৷ আিম িনে�র েকান এক�ট পাই িন:
( ক ) একজন ডা�ার, নাস বা
� েকান িনধািরত
�
ব�া�� হেত িববৃিত যা েদখায় েয এই সূে� িশ�াথ� �টকাদােনর িনধািরত
�
কমসূ� িচ স�� কেরেছ:
িন���� �টকা(সমূহ) স�ান করেত অনু�হপূবক
� আপনার এই ফম-এর
�
ইংের�জ/ফরািস সং�রণ েদখুন ৷
অথবা
(খ) উপের উি�িখত িশ�াথ�র েবলায় এক�ট ডা�ারী অব�াহিতর িববৃিত (Déclaration valide d’exemption

médicale) কাযকর
� রেয়েছ; অথবা
(গ) উপের উি�িখত িশ�াথ�র েবলায় এক�ট ধম�য় বা িবেবক-িভি�ক িববৃিত (Déclaration de conscience ou de
�
এবং
croyance religieuse) এবং িন�ত �মাণ েয িপতা-মাতা �টকাদান িশ�া অিধেবশন স�ূণ কেরেছন;
২৷ আিম স�� নই েয িশ�াথ� উপের উি�িখত রগ( সমূহ )-এর স�েক� �টকাদােনর িনধািরত
�
কমসূ� িচ স�� কেরেছ,
আর� কেরেছ, অথবা আর� বা স�� করেব ৷
যার িপতা-মাতা/অিভভাবক, এবং িশ�াথ� যিদ ১৬ বা ১৭ বছেরর হেয় থােক :

এই অড�ার স�িক�ত ��সমূহ অটাওয়া পাবিলক েহল্থ (Santé publique Ottawa) সমে� করা যােব – েফােন
613-580-6744, ফ�া�:
613-580-9660.
আপনােক এই অড�ার পিরেবশেনর ১৫িদেনর মেধ� যিদ আপিন িনে� িলিখেতর �িত এক�ট �নািন অনুেরােধর িলিখত
েনা�টশ ডাকেযােগ ে�রণ কেরন বা �দান কেরন, েহল্থ সািভ�েসস আিপল এ�া� িরিভউ েবাড� ( Commission d’appel

et de révision des services de santé ) �ারা এক�ট �নািনর আপনার অিধকার আেছ:
(১ ) ডাঃ ে�ভর আরনসন , এ�ােসািসেয়ট েমিডক�াল অিফসার অব েহল্থ , অটাওয়া পাবিলক ( Dr. Trevor Arnason,

médecin adjoint en santé publique pour Santé publique Ottawa), 100, promenade Constellation, Ottawa
(Ontario) K2G 6J8, �িত
(২ ) েহল্থ সািভ�েসস এ�া� িরিভউ েবাড� (Commission d’appel et de révision des services de santé), 151, rue
Bloor Ouest, 9e étage, Toronto (Ontario) M5S 1S4, এবং �িত
(৩ ) েয ব�া�� �ুল পিরচালনা কেরন ৷
ল�� ক�ন েয যিদও আপিন এক�ট �নািন অনুেরাধ কেরন, এই আেদশ যখন পিরেবিশত হেয়েছ তখন হেত
কাযকর৷
�
ে�ভর আরনসন (Trevor Arnason, MSc, MD, CCFP, FRCPC)
এ�ােসািসেয়ট েমিডক�াল অিফসার অব েহল্থ (Médecin adjoint en santé publique)
�রেণর তািরখ: «�রেণর তািরখ»
(2019-2020)

