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ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ, ਸਰਿਰਸਤ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਓ,

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰਿੀ ਹੈ ਪਕ ਬੀ.ਸੀ. ਿੇ ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਿੇਣ। ਇਹ ਪਨਯਮ ਜਨਤਕ 
ਪਸਹਤ ਨੂੰ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਿੰਿਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰਡ ਸੂਬਾਈ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਪਜਸਟਰੀ ਪਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਓ: See B.C.’s Vaccination Status

Reporting Regulation for students 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਿੇ ਿਰਕੋਿ ਨੰ ੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਪਸਹਤਮੰਿ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੱਿਣ ਪਿੱਚ ਮਿਿ ਪਮਲਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਕਸੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਪਕਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਿੀ ਹੈ ਪਜਸ ਨੂੰ 
ਟੀਪਕਆਂ ਿਆੁਰਾ ਰੋਪਕਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਜਲਿੀ ਿਤਾ ਲਗਾ ਸਕਿੀ ਹੈ ਪਕ ਪਕਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪਕਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰ ੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿੀ ਆਪਗਆ ਪਿੰਿਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ੂ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਿਰਕੋਿ ਨੰ ੂ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਪਨਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਗਰਡੇ ਪਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿੜਹ।ੋ

A. ਵਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ

• ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਸਟਾਫ ਫਾਈਲ 'ਤ ੇਮੌਜੂਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਪਚਆਂ
ਿੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ ਪਜਨਹ ਾਂ ਿੇ ਗੰੁਮ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਪਰਕਾਰਡ ਹਨ।

B. ਗਰਡੇ 6 ਅਤ ੇਗਰੇਡ 9 ਿ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

• ਸਾਡੀਆ ਂਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

• ਸਕਲੂ ਪਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਪਨਕ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਘਰ ਭੇਜਿੇ ਹਾਂ।

• ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਿ ੇਪਰਕਾਰਡ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ

ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ fraserhealth.ca/immunizationform ਤੇ ਜਨਤਕ
ਪਸਹਤ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰੋ।

https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
http://fraserhealth.ca/immunizationform


C. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਿ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (ਗਰਡੇ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ਅਤੇ 12 ਸਮੇਤ )

• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ ੇਵਰਕਾਰਡ ਿੀ ਜਾਂਿ ਕਰੋ:

ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੇ ਪਰਕਾਰਡ healthgateway.gov.bc.ca 'ਤੇ ਿਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ।

11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਿ ੇਅਕਾਊਂਟ 
'ਤੇ ਿੇਿ ੇਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ।

12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈਂਿਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਗੇਟਿ ੇਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਹੰੁਚ ਸਕਿ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਰਕਾਰਡ ਿੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਿੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ 

ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਬਪਲਕ ਹਲੈਥ ਿਆੁਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ।

• ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਟੀਕਾਕਰਨ "ਓਿਰਵਡਊ" ਵਿਖਾਈ ਵਿਿੰ ਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹੋ ਵਕ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤਾ
ਵਗਆ ਸੀ:

 ਇਸਿਾ ਪਰਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ  fraserhealth.ca/immunizationform ਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਯੂਪਨਟ ਪਿੱਚ ਿੇ ਸਕਿ ੇਹੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਕਾਰਡ ਿਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਿੱਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਹੈ:

- ਿੂਰਾ ਨਾਮ

- ਜਨਮ ਤਾਰੀਿ

- ਜਨਮ ਿਲੇੇ ਸੈਕਸ

- ਪਨਿੱਜੀ ਪਸਹਤ ਨੰਬਰ (PHN) ਜਕੇਰ ਉਿਲਬਧ ਹਿੋੇ।

ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡ ਿੀ ਿ ੇਸਕਿ ੇਹੋ।

• ਜੇਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮ ਹੈ:

file:///C:/Users/JasmeenSembhi.VANOFFICE/Downloads/healthgateway.gov.bc.ca


ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਯੂਪਨਟ, ਿਪਰਿਾਰਕ ਿਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਪਸਸਟ ਨਾਲ ਅਿੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ 
ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਿਪਰਿਾਰਕ ਿਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾੳਂਿੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਪਹਲਾਂ 
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿੁੱ ਛ।ੋ

ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਿੈਕਸੀਨ ਿਰਿਾਤਾਿਾਂ ਿੀ ਸਚੂੀ ਲਈ fraserhealth.ca/GetImmunized' ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਪਨਟ ਪਿਿੇ ਅਿਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਮਸ਼ਨ, ਐਬਟਸਫਰੋਡ, ਪਚਲਾਿਕੈ, ਅਗਾਸੀਜ਼, ਹੋਿ ਪਿੱਚ ਰਪਹੰਿ ੇਹੋ 604-702-4906

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਬੀ, ਕੋਪਕਟਲਮ, ਮੈਿਲ ਪਰਜ, ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼, ਪਨਊ 
ਿੈਸਟਮਪਨਸਟਰ, ਿੋਰਟ ਕੋਪਕਟਲਮ, ਿੋਰਟ ਮਡੂੀ, ਡਲੈਟਾ, ਸਰਹੀ, ਿਹਾਈਟ ਰੌਕ,

ਲੈਂਗਲੀ ਪਿੱਚ ਰਪਹੰਿ ੇਹੋ।

604-476-7087

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਓ: Fraserhealth.ca/immunizations

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨੂੰ ਪਸਹਤਮੰਿ ਰੱਿਣ ਪਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਿ।

ਸ਼ੁਭਪਚਤੰਕ

ਡਾ. ਪਲਨਡਸੇ ਬਾਓਥੋਰਿ,, MD, CCFP, MPH, FRCPC

ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

file:///C:/Users/mwhite/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z0XSO4EK/fraserhealth.ca/GetImmunized
file:///C:/Users/mwhite/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z0XSO4EK/fraserhealth.ca



