
November 18, 2022

محترم والدین، سرپرستوں اور طلباء، طالب علموں کو
ویکسینیشن کی صورتحال کی اطالع دینے کی ضرورت کے بارے میں.

BCکہہےتقاضہکاحکومتBCعامہصحتضابطہیہجائے۔دیاطالعکیحیثیتکیویکسینیشنکیانکوطلباءتماممیں
کو طلباء کے حفاظتی ٹیکوں کے تمام ریکارڈ جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تمام ریکارڈ صوبائی امیونائزیشن رجسٹری میں

۔ضابطہکارپورٹنگاسٹیٹسویکسینیشنکاBCلیےکےطلباءلیےکےمعلوماتمزیددیکھیںہیں۔محفوظ

حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ جمع کرنے سے صحت عامہ کے وباء پر قابو پانے اور طلباء کو صحت مند اور محفوظ رکھنے میں
مدد ملتی ہے۔ اگر کسی اسکول میں کسی بیماری سے کوئی بیماری پھیلتی ہے جسے ویکسین کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، تو

صحت عامہ جلدی سے یہ جان سکتی ہے کہ کون سا بچہ محفوظ ہے اور کون سا بچہ نہیں۔ یہ ہمیں تیزی سے کام کرنے اور
نمائش کو محدود کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچے کو محفوظ رکھنے اور وباء کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہم ہے۔

ویکسینیشن رپورٹنگ اور امیونائزیشن کلینکس کے لیے اس سال ہر گریڈ میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں مزید جاننے کے
لیے نیچے پڑھیں۔

الف۔ کنڈرگارٹن میں بچے کیلے
ہمارا صحت عامہ کا عملہ ہمارے پاس فائل میں موجود حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کو چیک کرتا ہے۔ ہم ان بچوں کے●

خاندانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کا ریکارڈ غائب یا نامکمل ہے۔

کیلے۔طلباءکے9گریڈاور6گریڈب۔
ہماری صحت عامہ کی نرسیں آپ کے اسکول میں حفاظتی ٹیکوں کی پیشکش کریں گی۔●
آپ کے اسکول میں حفاظتی ٹیکوں کے کلینک سے پہلے، ہم ہر طالب علم کے لیے ایک رضامندی فارم گھر بھیجتے●

ہیں۔
رضامندی کے فارم پر حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ چیک کریں۔ اگر آپ کے پاس حفاظتی ٹیکوں کے مزید ریکارڈ ہیں جو●

ہیلتھپبلکپرfraserhealth.ca/immunizationformانہیںکرمبراهتوہیں،نہیںدرجمیںفارمکےرضامندی
۔میں جمع کرائیں

)12اور1،2،3،4،5،7،8،10،11گریڈ(بشموللیےکےطلباءکےدرجاتتمامدیگرپ۔
برائے مہربانی حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ چیک کریں●
۔ہےسکتاجادیکھاپرhealthgateway.gov.bc.caریکارڈکاٹیکوںحفاظتی

ہیں۔سکتےجادیکھےپراکاؤنٹوالدین/سرپرستریکارڈکےطلباءکےعمرکمسےاساورسال11
ہوگا۔بنانااکاؤنٹاپناکوطلباءکےعمرزیادهسےاساورسال12

اگر آپ ہیلتھ گیٹ وے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس فائل میں ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو آپ کو صحت
کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس نے ریکارڈ کی درخواست کرنے کے لیے آپ

کے بچے کو حفاظتی ٹیکے لگائے۔ اگر آپ کے بچے کو فریزر ہیلتھ پبلک ہیلتھ نے حفاظتی ٹیکے لگائے تھے، تو ہمارے پاس
فائل میں ریکارڈ موجود ہے۔

ہیلتھ گیٹ وے میں "امیونائزیشن کی پیشن گوئی" کا جائزه لیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون سے حفاظتی ٹیکوں کی مدت ختم ہو
گئی ہے یا ریکارڈ سے غائب ہے۔

اگر کوئی حفاظتی ٹیکوں کو "اوورڈیو" کے طور پر ظاہر کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے ہی دی گئی تھی●
یاہیںسکتےکرواجمعالئنآنپرfraserhealth.ca/immunizationformاسےآپکروائیں۔جمعکوہیلتھپبلکریکارڈ

اپنے مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ میں ریکارڈ چھوڑ سکتے ہیں ۔
یقینی بنائیں کہ آپ جو ریکارڈ جمع کر رہے ہیں اس میں طالب علم کا ہے۔

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


پورا نام﹘
پیدائش کی تاریخ﹘
پیدائش کے وقت جنسی﹘
ہو۔دستیاباگر)PHN(نمبرہیلتھپرسنل﹘

آپ فرسٹ نیشنز کمیونٹی میں کمیونٹی ہیلتھ نرس کو حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ بھی دے سکتے ہیں۔
اگر امیونائزیشن کی وجہ سے ہے یا غائب ہے●

اپنے مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ، فیملی پریکٹیشنر، یا فارماسسٹ سے مالقات کا وقت ُبک کریں۔ تمام فیملی پریکٹیشنرز اور فارمیسی
ویکسین نہیں دیتے، اس لیے براه کرم آگے کال کریں۔

پرfraserhealth.ca/GetImmunizedلیےکےفہرستکیوالوںکرنےفراہمویکسینکمیونٹی
پبلک ہیلتھ یونٹ میں اپوائنٹمنٹ ُبک کرنے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اس نمبر پر کال کریں●

اگر آپ مشن، ایبٹس فورڈ، چلی ویک، اگاسیز، ہوپ میں رہتے ہیں۔ 604-702-4906

اگر آپ برنابی، کوکیٹلم، میپل رج، پٹ میڈوز،
نیو ویسٹ منسٹر، پورٹ کوکیٹلم، پورٹ موڈی، ڈیلٹا، سرے، وائٹ راک، لینگلے میں

رہتے ہیں۔

604-476-7087

۔کریںمالحظہFraserhealth.ca/immunizationsلیے،کےمعلوماتمزیدکیٹیکوں
ہمارے اسکولوں اور کمیونٹیز کو صحت مند رکھنے میں مدد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔

آپ کے مخلص،

Dr. Lindsay Bowthorpe, MD, CCFP, MPH, FRCPC 
Medical Health Officer, Medical Director

سی سی ایف پی، ایم پی ایچ، ایف آر سی پی ڈاکڻر لنڈسے بوتھورپ، ایم ڈی،
سی میڈیکل ہیلتھ آفیسر، میڈیکل ڈائریکڻر

http://fraserhealth.ca/GetImmunized
http://fraserhealth.ca/immunizations



