
ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਿ ਸਿੂਲ ਲਈ ਹਿਿੜੇ ਟੀਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਪਹਿਲੇ ਿਾਲਮ ਹ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚ ੇਦਾ ਗਰੇਡ ਲਿੱ ਭੋ। ਹਿਰ ਉਸ ਿਾਲਮ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਹਦਿੱ ਤੀ ਿਤਾਰ ਹ ਿੱ ਚ ਦੇਖੋ ਹਿ ਸਿੂਲ ਹ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਲਈ ਤਿੁਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਨੂੂੰ  ਹਿੂੰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਿੇ ਲਿੱ ਗਣੇ ਿਨ।  

ਹਿਸੇ ਿਰੋ ਿਾਰਮਟੈ ਹ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ  ਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਬਹਿਰੇ ਗਾਿਿ ਜਾਂ ਹਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਗਾਿਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਹਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰੋ ਜਾਂ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ।                                                                                                                                 DOH 348-295 Mar 2023 Punjabi 

ਮਾਹਪਓ– ਿੀ ਤਿੁਾਡ ੇਬਿੱ ਚੇ ਸਿੂਲ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿਨ? 

ਸਿਲੂੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਿਾਿਰਨ  

 ਹਡਪਥੀਰੀਆ, ਟਟੈਨਸ, 
ਪਰਟਹੂਸਸ 

ਿਪੈਟੇਾਈਟਸ ਬੀ ਿੀਮਹੋਿਲਸ ਇਨਿਲਐੂਜ਼ਂਾ 
ਟਾਈਪ ਬੀ 

ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮੂੰਮਪਸ, 
ਰਬੂਲੈਾ 

ਹਨਊਮਿੋਿੋਲ ਿਨਜਗੁਟੇ ਪਲੋੀਓ  ਰੈੀਸਲੇਾ  
(ਹਚਿਨਪੌਿਸ) 

 DTaP/Tdap  Hepatitis B Hib  MMR  PCV  Polio Varicella 

ਪਰੀਸਿਲੂ 

09/01/2023 ਨੂੂੰ  ਉਮਰ 19 
ਮਿੀਨੇ ਤੋਂ <4 ਸਾਲ  

4 ਖੁਰਾਿ DTaP 3 ਖੁਰਾਿ 3 ਜਾਂ 4 ਖੁਰਾਿ*  
( ੈਿਸੀਨ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਿੋਏ) 

1 ਖੁਰਾਿ 4 ਖੁਰਾਿ* 3 ਖੁਰਾਿ 1 ਖੁਰਾਿ** 

ਪਰੀਸਿਲੂ/ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ 
ਹਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ 
09/01/2023 ਨੂੂੰ  ਉਮਰ 4 ਸਾਲ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ  

5 ਖੁਰਾਿ DTaP* 3 ਖੁਰਾਿ 

3 ਜਾਂ 4 ਖੁਰਾਿ* 
( ੈਿਸੀਨ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਿੋਏ)  
(5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ 
 ਾਹਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ) 

2 ਖੁਰਾਿ 

4 ਖੁਰਾਿ* 
(5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 
ਉਮਰ  ਾਹਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਿੀਂ ਿ)ੈ 

4 ਖੁਰਾਿ* 2 ਖੁਰਾਿ** 

ਹਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 6 ੀਂ 5 ਖੁਰਾਿ DTaP* 3 ਖੁਰਾਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ  2 ਖੁਰਾਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿ ੈ 4 ਖੁਰਾਿ* 2 ਖੁਰਾਿ** 

7 ੀਂ ਤੋਂ 10 ੀਂ ਤਿੱ ਿ 5 ਖੁਰਾਿ DTaP* 
ਨਾਲ ਿੀ >10 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ Tdap 

3 ਖੁਰਾਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ  2 ਖੁਰਾਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿ ੈ 4 ਖੁਰਾਿ* 2 ਖੁਰਾਿ** 

11 ੀਂ ਤੋਂ 12 ੀਂ ਤਿੱ ਿ 5 ਖੁਰਾਿ DTaP* 
ਨਾਲ ਿੀ >7 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ Tdap 

3 ਖੁਰਾਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ  2 ਖੁਰਾਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿ ੈ 4 ਖੁਰਾਿ* 2 ਖੁਰਾਿ** 

*ਟੀਿੇ ਹਿਿੱ ਥੋਂ ਲਿੱ ਗੇ ਿਨ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਸੂਚੀ ਹ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਖਰੁਾਿਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਖਰੁਾਿਾਂ  ੀ ਸ ੀਿਾਰਯੋਗ ਿੋ ਸਿਦੀਆਂ ਿਨ।  
**ਹਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ  ਿੱ ਲੋਂ  ਹਚਿਨਪੌਿਸ ਹਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  ੀ ਸ ੀਿਾਰਯੋਗ ਿੈ।  
ਹ ਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਿ ਲਗ ਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਈ ਸ ਾਲ ਿਨ ਤਾਂ ਹਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਦੇ 
ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰੋ। ਿੋਰ ਮਿਿੱ ਤ ਪਰੂਨ ਟੀਿ,ੇ ਜੋ ਸਿੂਲ ਹ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱ ਥ ੇਪਰਾਪਤ ਿਰ:ੋ www.immunize.org/cdc/schedules. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules

