
COVID-19 টিকাসমূহ এখন 6 মাস থেকক 4 বছকেে শিশুকেে জন্য 
উপলব্ধ। আজই আপনাে শিশুকক টিকা শেন!

একটি টিকাকরণ সাইট খুজঁে পেজে, nyc.gov/vaccinefinder এ যান অথবা 877-829-4692 নম্বজর 
প�ান করনু। যদি আেনার পকাজনা প্রশ্ন থাজক, োহজে আেনার বাচ্ার স্াস্থথ্য পসবা প্রিানকারীর সাজথ কথা বেনু বা 

212-268-4319 নম্বজর প�ান করনু।

টিকা হে শনোপে, কার্্যকে, শবনামকূল্য উেেব্ধ এবং আপনাে শিশু ও পশেবােকক COVID-19  
পথজক সরুদষিে রাখার পসরা উোয়, এমন দক আেনার দিি ুযদি েূজববে COVID-19 এর কারজণ অসসু্থ হজয় থাজক।  

দেোমাো বা অদিিাবকজির অবিথ্যই বাচ্াজির টিকা পনওয়ার অনমুদে দিজে হজব এবং 15 বছজরর পথজক কম বয়সী দিিজুির  
সাজথ অবিথ্যই একেন প্রাপ্তবয়স্ক বথ্যদতিজক থাকজে হজব।

6 মাস থেকক 4 বছে বয়সী শিশুকেে থকন টিকা শনকে হকব? 
সব বয়জসর মানজুের COVID-19 হজে োজর এবং পবদি পছাঁয়াজে পিদরজয়ন্টগদুে দিিজুির COVID-19 এর �জে পবদি অসসু্থ হওয়ার, 
হাসোোজে িদেবে  হওয়ার এবং মারা যাওয়ার কারণ হজয়জছ, োই টিকা পনওয়া এখন আজরা পবদি েররুী। দকছু মানজুের পষিজরে COVID-19 
(িীর্বে COVID) এর কারজণ িীর্বে-পময়ািী স্াস্থথ্য সমসথ্যাও হয়, পযমন শ্াসকষ্ট, পেদি ও অদস্থসদধিজে বথ্যথা, মাথা বথ্যথা এবং ক্াদতি। দিিজুির টিকা 
পিওয়া, োজির োরোজির মানেুজিরও সসু্থ রাখজে সাহাযথ্য কজর, দবজিে কজর যারা গরুেুর COVID-19 এর বদ্ধবেে ঝঁুদকজে আজছন।

6 মাস থেকক 4 বছে বয়সীকেে জন্য, টিকাে ব্্যান্ড অনরু্ায়ী থ�াকজে সংখ্যা এবং  
সমকয়ে পশেসীমাগুশল শক শক? 
বেবেমাজন িটুি টিকার দবকল্প আজছ, প্রদেটির েনথ্য দিন্ন সংখথ্যক প�াে এবং সময়সীমা আজছ টিকা পনওয়ার েনথ্য:
 • Moderna: বয়স 6 মাস পথজক 5 বছর েযবেতি
     • িটুি প�াে, োর পথজক আট সপ্তাজহর ে�াজে
	 •	Pfizer:	বয়স 6 মাস পথজক 4 বছর েযবেতি
      •  দেনটি প�াে, দেন পথজক আট সপ্তাহ প্রথম ও দবিেীয় প�াজের মজ্ধথ্য; োরের আট সপ্তাহ দবিেীয় 

ও েৃেীয় প�াজের মজ্ধথ্য

আমাে বাচ্া শক COVID-19 টিকাগুশলে একটি শনকে পাকে োকেে স্াস্থ্য পশেচর্্যা 
প্রোনকােীকেে অশিকস অেবা িাকম্যশসকে?
 •  আেনার প্রিানকারীজক কে করনু দনদচিে করজে পয োরা টিকা প্রিান করজছন, োরেজর একটি 

অথ্যােজ়েন্টজমন্ট দনন। পসখাজন থাকার সময় পেজন দনন আেনার বাচ্া অনথ্যানথ্য দবেজ্জনক পরাগ 
পযমন হাম, মামপ্স, হুদেং কাদি এবং দেজকন েজসের দবরজুধে োর দনয়দমে টিকার পষিজরে হােনাগাি 
আজছ দকনা। আেনার বাচ্া অনথ্যানথ্য টিকার সাজথ একই সমজয় COVID-19 টিকা দনজে োরজব।

 •  আেনার যদি একেন প্রিানকারী না থাজক োহজে 212-268-4319 নম্বজর কে করনু 
NYC Health + Hospitals এর মা্ধথ্যজম একেনজক োওয়ার েনথ্য। অদিবাসন দস্থদে,  
বীমা বা অথবে প্রিান করার ষিমো দনদববেজিজে দনউ ইয়কবে  দসটিজে েদরেযবো প্রিান করা হয়। 

 •  আেদন �াজমবেদসজে পখাঁে কজর পিখজে োজরন আেনার বাচ্ার বয়সী দিিজুির েনথ্য োরা টিকা  
প্রিান করজছন দকনা। 
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িহে শক শিশুকেে জন্য থকান টিকাকেণ সাইট পশেচালনা কেকব?
হথ্যাঁ। েেুাই এবং আগস্ট মাজস িহর 10টি সাইট েদরোেনা করজব পকবে 6 মাস পথজক 5 বছজরর দিিজুির টিকা পিওয়ার েনথ্য। একটি টিকাকরণ 
সাইট খুজঁে পেজে, nyc.gov/vaccinefinder এ যান।

টিকাগুশল থর্ শনোপে ও শিশুকেে জন্য কাজ ককে ো আমো শকভাকব জানব?
6 মাস পথজক 4 বছর বয়সী দিিজুির মজ্ধথ্য েঙু্ানেুঙু্িাজব গজবেণা করা হজয়জছ এবং পিখা পগজছ পসটি অেথ্যতি দনরােি এবং কাযবেকর।  
প্রদরি়োটি মাদকবে ন খািথ্য ও ড্াগ প্রিাসন (U.S. Food and Drug Administration) এবং অনথ্যানথ্য স্া্ধীন দবজিেজ্ঞজির বিারা 
দনকটিাজব েযবেজবষিণ করা হজ়েদছে। েষিথ্য েষিথ্য 5 বছর ও োর পবদি বয়সী দিিজুির COVID-19 এর দবরজুধে দনরােজি টিকা পিওয়া হজয়জছ।

পার্শ্য প্রশেশরিয়াগুকলা কী কী?
বাচ্াজির প্রাপ্তবয়স্কজির মে একই রকম োশ্বে প্রদেদরিয়া হয়, যার মজ্ধথ্য আজছ িট পনওয়ার োয়গায় বাহুজে বথ্যথা হওয়া, মাথা বথ্যথা বা জ্বর 
হওয়া, এবং ক্াতি ও পবিনা দক্ষ্ট পবা্ধ করা। িরীর পয প্রদেরষিা গজে েুেজছ এগজুো োরই েষিণ। োশ্বে প্রদেদরিয়াগজুো সা্ধারণে এক পথজক 
িইু দিন থাজক। গরুেুর োশ্বে প্রদেদরিয়াসমহূ অেথ্যতি দবরে, এবং COVID-19 এর ঝঁুদক এর পেজয় অজনক পবদি। 

শিশুকেে শক টিকা শনকে অনমুশেে প্রকয়াজন আকছ? োকেে শক বীমা, পশেচয়পত্র (ID) বা অন্য থকাকনা নশেপত্র 
েেকাে হকব?
বাবা-মাজয়র মজ্ধথ্য একেন বা একেন অদিিাবকজক অবিথ্যই দিিরু সাজথ টিকাকরণ সাইজট পযজে হজব, সিরীজর অথ্যােজয়ন্টজমজন্টর সময় সম্মদে 
প্রিান করজে হজব এবং সাজথ দিিরু বয়জসর প্রমাণ, পযমন ID বা েজমের সনি দনজয় আসজে হজব, বা সিরীজর দিিরু বয়জসর প্রেথ্যয়ন করজে 
হজব। বাবা-মা এবং অদিিাবকজির অদিবাসজনর দস্থদে, পসািাে দসদকউদরটি নম্বর বা বীমা প্রিান করার প্রজয়ােন পনই। বাবা-মাজয়র মজ্ধথ্য 
একেন বা অদিিাবজকর যদি বীমা থাজক, োহজে পসখাজন দবে করা হজে োজর, দকন্তু োজক পকাজনা পকা-পে বা অনথ্য দ� দিজে হজব না।
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