
 

 

 کلینکس میں ثانوی کے طلبہ کے ذریعے منظوری ویکسینیشناسکول کے 

 
 2019 اگست

 
Public Toronto ) ہیلتھ پبلک ٹورنٹو تھا، ایگ کیا اعالن میں میٹنگ والی ہونے میں جون کی بورڈ TDSB کہ جیسا

Health) ہوگی۔ مؤثر میں 2019-20 سال تعلیمی جو ہے، کی تبدیلی میں پالیسی کی کاری ٹیکہ نے 
 

 کاریاں ٹیکہ میں کلینکس کے ہیلتھ پبلک ٹورنٹو کردہ میزبانی میں اسکولوں ثانوی طلبہ کے عمر زائد سے اس اور سال 14

 ں:ہی وجوہات مخصوص کی تبدیلی اس گے۔ سکیں کر فراہم منظوری لیے کے کرنے موصول

 

 رہی پھیل وبائیں کی خسرے میں امریکہ شمالی ۔لیے کے کاری ٹیکہ بروقت وقت کرتے اقدام جوابی پر وبا کسی 
 گی۔ کریں کنٹرول اسے ورا تھام روک کی وبا یںجشر اعلی کی کاری ٹیکہ ہیں۔

 

 TPH کے ثانوی جہاں لیے، کے کرنے آہنگ ہم سے عمل طرز موجودہ کے کلینکس کاری ٹیکہ کمیونٹی کے 
 ہیں۔ دیتے منظوری الحال فی لیے کے کاری ٹیکہ میں کلینکس ان طلبہ

 

 میں، 2017/18 سال تعلیم لیے۔ کے روکنے کو معطلی کی طلبہ TDSB کو طلبہ 4,500 کے ثانوی کے 
 میں اسکول کو طلبہ تھیں۔ ںینہ ڈیٹ ٹو اپ کاریاں ٹیکہ کی ان کہ تھا گیا دیا کر معطل سے وجہ اس سے اسکول

 یہ یک ںمعطلیو سے دینے جازتا کی کرنے حاصل رسائی سے آسانی مزید تک ٹیکوں مطلوب لیے کے حاضری
 گی۔ جائے ہو کم تعداد

 

 نہیں بیمہ صحت جو یا ہے نہیں کنندہ فراہم نگہداشت ابتدائی پاس کے جن لیے کے کرنے امداد کی خاندانوں ان 
 سکتے۔ کروا

 

 

آپ کے بچے کے اسکول میں کسی آئندہ کلینکس کے بارے میں والدین کو پیشگی اطالع دی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا 

فیصلہ سازی کے عمل میں آپ کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو کلینک سے قبل اپنے بچے اور نگہداشت صحت فراہم جائے کہ 

 گا۔ طلبہ کو ٹیکہ کاری پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کنندہ کے ساتھ ان مسائل پر گفتگو کرنے کا موقع ملے
 

 
 شامل میں اس گی۔ کریں حاصل فارم منظوری باخبر سے علم طالب ہر قبل سے کاری ٹیکہ نرسیں کی ہیلتھ پبلک ٹورنٹو

 ہیں:

 والدین اپنے کو طلبہ ہے۔ لی کر گفتگو پر کاری ٹیکہ ساتھ کے والدین اپنے نے انہوں آیا کہ پوچھنا یہ سے طلبہ 
 ہے۔ جاتی دی ترغیب کی کرنے گفتگو پر ٹیکے دوران کے موجودگی میں کلینک بشمول ساتھ، کے

 ہیں سمجھتے وہ کو خطرات اور فوائد کے اس ہے واال ہونے موصول ٹیکہ جو انہیں آیا 

 ہے۔ درپیش سوال کوئی ںیانہ کیا 
 

 اور بورڈز اسکول دیگر کے GTA تبدیلی یہ ہے۔ النا بہتری میں صحت کی طلبہ تعلیم زیر میں اسکول ہدف کا اس

 ہم سے عمل طرز نافذ سے پہلے میں )t)Ac Consent Care Health ایکٹ متعلق سے یمنظور کی صحت نگہداشت

  ہے۔ آہنگ

 ہے۔ ںینہ عمر قانونی کوئی لیے کے منظوری میں اونٹاریو

 
 کریں۔ رابطہ پر 416-392-1250 سے ہیلتھ پبلک ٹورنٹو کرم براہ تو ہو درپیش سوال کئی کو آپ اگر

Urdu 

https://www.ontario.ca/laws/statute/96h02

