[Bengali]
« ন�টশ েমইল বািহর ( ই�) তািরখ»
ি�য় িপতা-মাতা/অিভভাবক/ছা�-ছা�ী:
আপিন এই প� পাে�ন কারণ অটাওয়া পাবিলক েহল্থ ( Santé publique Ottawa )-এর

েলখ��মাণসমূহ েদখায় েয এই ছা�/ছা�ীর �টকাদান েলখ��মােণ হয়েতা িন���� বা ভ�ল তথ�

রেয়েছ ৷

ই��উনাইেজশান অব �ুল িপউিপ� এ��া� (Loi sur l’immunisation des élèves) অনুযাযী ও িপ
এইচ-এর �েয়াজন েয ১৮ বৎসর বেয়েসর কম সকল ছা�-ছা�ী যারা অটাওয়ােত �ুেল যাে�, তােদর
�টকাদােনর েলখ��মাণ বছের বছের রােখ এবং পূনিনরী�ণ কের ৷

�ুল হেত �িগত হওয়া এড়ােনার জন� আপনার িক করা উিচৎ:
ধাপ ১: �েয়াজনীয় �টকাদােনর েলখ��মাণ এবং �টকাসমূহ পযােলাচনা
�
ক�ন
সংযু� ন�টশ-এ বিণত� আমােদর েলখ��মােণর সে� আপনার বাড়ীর েলখ��মাণ ত� লনা ক�ন ৷
ধাপ ২:

• িন���� তািলকাভ�� �টকা(সমূহ) যিদ ছা�/ছা�ী েপেয় থােক, অনু�হপূবক
� ধাপ ৩-এ বিণত�

�পেরখা অনুযাযী ও িপ এইচ-েক হালনাগাদ ক�ন ৷

• তািলকাভ�� �টকা(সমূহ) যিদ ছা�/ছা�ী না েপেয় থােক, অনু�হপূবক
� তােদর �া��েসবা কম�, েকান
ওয়াক-ইন ি�িনক বা ও িপ এইচ �টকাদান ি�িনক (এপেয়�েম� �েয়াজন)-এর মাধ�েম ছা�/ছা�ীেক

�টকা(সমূহ) পাইেয় িদন ৷ ��ব� েয এইসকল �টকাসমূহ িবনামূেল� �াপ� ৷ �টকা(সমূহ) ছা�/ছা�ী
একবার েপেয় েগেল, অনু�হপূবক
� িনে� বিণত� �পেরখা অনুযাযী ও িপ এইচ-েক হালনাগাদ ক�ন ৷
ধাপ ৩: ও িপ এইচ-েক হালনাগাদ ক�ন

•
•
•

সংযু� ন�টশ-এ �ািপত তািরেখর পূেব �িনে�বিণত� েয েকান এক�ট বাছাই ব�বহার কের ও িপ এইচেক হালনাগাদ ক�ন:
অনলইন: www.etreparentaottawa.ca/immunisation ৷ ��ব� েয এখােন আপিন আপনার িশ�র
বত�মান �টকাদান েলখ��মাণ হালনাগাদ এবং দশন� করেত পারেবন ৷

Appli CanImmunize ( ক�ানই��উনাইজ এ�াপ ): l’App Store d’Apple (এ�েপল এ�াপ ে�ার) অথবা
Google Play Store (��ল ে� ে�ার)-এ িবনামূেল� ডাউনেলাড িহেসেব �াপ� ৷
অন�ান� প�িতসমূহ: আরও িবকে�র জন� www.etreparentaottawa.ca/immunisation এই

ওেয়বসাইেট যান ৷

�
েসবা ম�নালয় ( ministère
ও িপ এইচ যিদ হালনাগাদ �টকাদান েলখ��মাণ অথবা সা�� এবং দীঘ েময়াদী

de la Santé et des Soins de longue durée ) হেত এক�ট �িমত অনুেমািদত িচিকৎসাশা�িবষয়ক বা
অিচিকৎসাশা�িবষয়ক অব�াহিতর ফম না
� পায়, ছা�/ছা�ী �ুল হেত �িগত হেত পাের ৷
আপনার যিদ দীঘ েময়াদী
�
েসবা ম�নালয় (ministère de la Santé et des Soins de longue durée)
হেত 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) -এর �েয়াজন হয়, 613-580-6744-এ েফান ক�ন অথবা
www.etreparentaottawa.ca/immunisation এই ওেয়বসাইেট যান ৷

িবদ�ালেয় উপি�ত থাকার জন� �েয়াজনীয় �টকাসমূেহর স�ে� আেরা তথ� এবং “সচরাচর �জ�াস�”
�
(“Foire aux questions”)-এর উ�েরর জন� অনু�হপূবক

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

অনু�হপূবক
� অটাওয়া পাবিলক েহল্থ (Santé publique Ottawa)-েক 613-580-6744 ন�ের
েফান ক�ন ৷

ধন�বাদ
2019-2020

[Bengali]
«ন�টশ েমইল বািহর ( ই�) তািরখ »

�
িব�ি�
�টকাদােনর অস�ূণ েলখ��মােণর

(Loi sur l’immunisation des élèves) ই��উনাইেজশান অব �ুল িপউিপ� এ��া�-এর অনুসারী

যার িপতা-মাতা/অিভভাবক, এবং:

মে�েলর পিরচয় (আই িড):
অ�ািরও �টকাদান আই িড:

ছা�/ছা�ীর নাম

জ� তািরখ:

বাড়ীর �ঠকানা

িবদ�ালয়:

দ�া ই��উনাইেজশান অব �ুল িপউিপ� এ��া� ( Loi sur l’immunisation des élèves ) -এর অধীেন
ছা�/ছা�ীগেণর অবশই িনে�র িব�ে� �টকা �হণ করেত হেব:
• হাম

•

েভিরেসলা (2010 বা তার পের জ��হণ করা)

• ধনু�ংকার

• মা�স্

েমিননেগােকা�াল েমন-িস-িস (েজ েক হেত ে�ড 6)

• পাট� িসস
• েপািলও

• �েবলা

•
•

• িডপ্েথিরয়া

েমিননেগােকা�াল েমন-িস-এ িস ওয়াই ডাবিলউ ১৩৫
( ে�ড 7 হেত 12)

আন্টারি ও-র জন্যপা বলি কলি ফা ন্ডেড ইম
্ মিউনা ইজে শা ন স
্ক
েজ
ু ল্স-এর রূ পরেখা অনুযা য়ী

েমন-িস-এ িস ওয়াই ডাবিলউ ১৩৫

েমিননেগােকা�াল

েমন-িস-িস

েমিননেগােকা�াল

েভিরেসলা

�েবলা

মা�স্

হাম

েপািলও

পাট�িসস

ধনু�ংকার

িডপ্েথিরয়া

(YYYY-MM-DD)

বৎসর-মাস-িদন

�দােনর তািরখ

«�থম নাম»«েশষ নাম»অটাওয়া পাবিলক েহল্থ (Santé publique Ottawa)-এ �টকাদােনর

আমরা যিদ হালনাগাদ �টকাদান েলখ��মাণ অথবা 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) ফরম সা�� এবং দীঘ েময়াদী
�
েসবা ম�নালয় (ministère de la Santé et des Soins de
longue durée) হেত না পাই , ছা�/ছা�ী �ুল হেত �িগত হেত পাের ৷
উপের আমােদর েলখ��মাণ অনুযাযী এই ছা�/ছা�ীর িনে�বিণত
� �টকা(সমূহ)-এর েবলায় িন���� বা ভ�ল তথ�
রেয়েছ:

•

িন���� বা ভ�ল �টকা(সমূহ) স�ান করেত অনু�হপূবক
� আপনার এই ফম-এর
�
ইংের�জ/ফরািস সং�রণ েদখুন ৷

আনু�হপূবক
� <<এই তািরখ>>-এর মেধ� অটাওয়া পাবিলক েহল্থেক ( Santé publique Ottawa)
হালনাগাদ ক�ন
সংযু� িনেদ�শাবলী েদখুন

2019-2020
ই��উনাইেজশান অব �ুল িপউিপ� এ��া� –এর অনুে�দ 11 অনুসাের �টকাদােনর েলখ��মাণ বজায় রাখার উে�েশ� ছা�/ছা�ীর �টকাদান তথ� অটাওয়া পাবিলক

েহল্থ সং�হ কের ৷ ব���গত �া�� তেথ�র সং�হ এবং ব�বহার স��ীয় �� প�েযােগ superviseur en Santé publique, Équipe Immunisation, 100, promenade
Constellation, Ottawa (Ontario) K2G 6J8 – এ, েটিলেফােন 613-580-6744-এ, অথবা ই-েমইেল Immunisation@ottawa. ca – েত করেত পােরন ৷

