
 ਹਪੈੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, 
ਪਰਟਡੂਸਸ 

ਹੀਮਡੋਿਲਸ ਇਨਿਲਐੂਜਂਾ 
ਟਾਈਪ ਬੀ 

ਪੋਲੀਓ ਡਨਊਮਕੋਕੋਲ ਕਨਜੁਗਟੇ  ਮੀਜਲਸ, ਮੰਮਪਸ, 
ਰਬੂੈਲਾ 

ਡਿਕਨਪਕੌਸ 

 Hepatitis B DTaP  Hib  Polio PCV  MMR Varicella  

3 ਮਹੀਡਨਆ ਂਤੱਕ  
2 ਖੁਰਾਕ 1 ਖੁਰਾਕ 1 ਖੁਰਾਕ 1 ਖੁਰਾਕ 1 ਖੁਰਾਕ 12 ਮਹੀਡਨਆਂ ਦੀ 

ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 
ਡਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ  

12 ਮਹੀਡਨਆਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 
ਡਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ  

5 ਮਹੀਡਨਆ ਂਤੱਕ  2 ਖੁਰਾਕ 2 ਖੁਰਾਕ 2 ਖੁਰਾਕ 2 ਖੁਰਾਕ 2 ਖੁਰਾਕ 

7 ਮਹੀਡਨਆ ਂਤੱਕ  2 ਖੁਰਾਕ 3 ਖੁਰਾਕ 2 ਜਾਂ 3 ਖੁਰਾਕ** 2 ਖੁਰਾਕ 3 ਖੁਰਾਕ 

16 ਮਹੀਡਨਆ ਂਤੱਕ  2 ਖੁਰਾਕ 3 ਖੁਰਾਕ 3 ਜਾਂ 4 ਖੁਰਾਕ** 2 ਖੁਰਾਕ 4 ਖੁਰਾਕ** 1 ਖੁਰਾਕ 1 ਖੁਰਾਕ 

19 ਮਹੀਡਨਆ ਂਤੱਕ  3 ਖੁਰਾਕ 4 ਖੁਰਾਕ 3 ਜਾਂ 4 ਖੁਰਾਕ** 3 ਖੁਰਾਕ 4 ਖੁਰਾਕ** 1 ਖੁਰਾਕ 1 ਖੁਰਾਕ 

7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 
ਪਰੀਸਕਲੂ/ਸਕਲੂ 
ਡ ੱਿ ਦਾਖਲਾ > 4 
ਸਾਲ ਤੱਕ* 

3 ਖੁਰਾਕ 5 ਖੁਰਾਕ** 

5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਡਿਆਂ ਨੰੂ 
ਡਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ 

ਡਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

4 ਖੁਰਾਕ** 

5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
 ੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਡਿਆਂ 
ਨੰੂ ਡਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

2 ਖੁਰਾਕ 2 ਖੁਰਾਕ 

ਡਹਦਾਇਤਾਂ: ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਕ ਿਾਈਲਿ ਕਅੇਰ  ਾਸਤੇ ਡਕਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ  ਾਲੀ ਕਤਾਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕਤਾਰ ਡ ੱਿ ਡਦੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਡਕਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਲੋੜਾਂ ਪਰੂੀਆਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਡਿਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਿੇ ਕਈੋ ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਿਾਈਲਿ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ।ੋ  

ਡਕਸੇ ਹਰੋ ਿਾਰਮਟੈ ਡ ੱਿ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
ਬਡਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਡਜੰਨਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਉੱਿਾ ਸੁਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ                        DOH 348-425 Mar. 2023 Punjabi 

ਮਾਡਪਆਂ ਲਈ ਿਾਈਲਿ ਕੇਅਰ  ਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਡਕਆਂ ਦਾ ਿਾਰਟ 

*ਪਰੀਸਕਲੂ-12 ੇਂ ਗਰੇਿ ਡ ੱਿ ਪੜਹ ਰਹੇ ਬੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਡ ੱਿ ਆਪਣੇ ਗਰੇਿ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
**ਟੀਕੇ ਡਕੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਿੀ ਡ ੱਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖਰੁਾਕਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੁਾਕਾਂ  ੀ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਰੀਸਕਲੂ-12 ੀਂ ਗਰੇਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਿਾਰਟ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: www.doh.wa.gov/SCCI  
ਹੋਰ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਟੀਕੇ, ਜੋ ਿਾਈਲਿ ਕੇਅਰ ਡ ੱਿ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ: www.immunize.org/cdc/schedules. 

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#reqs
http://www.immunize.org/cdc/schedules

