2017-18 मा 7 र 12 ग्रेडमा जाने विद्यार्थीहरूको लावि महत्िपर्
ू ण जानकारी
आयोवाको साववजनिक स्वास््य ववभाग (Iowa Department of Public Health - IDPH) ले 7 र 12 ग्रेड मा भिाव हुिे
ववद्यार्थीहरूको लागग अनिवायव सइ
ु हरुका सन्दभवमा ियााँ निदे शि ददएको छ। यी नियमहरु 2017-18 स्कूल सत्रमा जािे

ववद्यार्थीहरूलाई लागू हुिेछ। यी आवश्यक सइ
ु हरुका सन्दभवमा आफ्िो प्राइमरी केअर डाक्टर साँग सम्पकव गिह
ुव ोस ्, र सकेसम्म चााँडै
स्कूल िसवलाई यसका फारमहरू पेश गिुवहोस ्। विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा जाने अनम
ु ति हुने छै न ् जब सम ्म फारमहरू बुझाएको
हुदै न। यो राज्य सरकारको आिश्यकिा हो, र यसमा स्कुल डिस्ट्स्िकको तनयन्त्रण छै न।
पररवर्विमा निम्ि कुरा आवश्यक छ:


7th ग्रेड प्रवेश गिे ववद्यार्थी (यदद सेप्टे म्बर 15, 2004 पनछ जन्मेको भए) - मेनििंगोकोक्सल (मेनिन्जाइदटस) सइ
ु को 1
खरु ाक 10 बर्वमा वा पनछ ललएको – 16 बर्वमा 1 बस्
ु टर खुराक चादहन्छ।



12th ग्रेड प्रवेश गिे ववद्यार्थी (यदद सेप्टे म्बर 15, 1999 पनछ जन्मेको भए) - मेनििंगोकोक्सल (मेनिन्जाइदटस) सुइको 2
खुराक, अर्थवा 1 खुराक यदद ववद्यार्थीले 16 बर्व वा बढी उमेरमा 1 खुराक ललएको छ भिे।

मेनििंगोकोक्सल (मेनिन्जाइदटस) एउटा गम्भीर रोग हो। उपयुक्र् उपचार हुाँदा-हुाँदै पनि लगभग 10-15% मेनिन्जाइदटस रोग
लागेका मान्छे को ज्याि जान्छ। जो त्यस रोग दे खख ठीक हुन्छि ्, त्यसमा झन्डै 20% जनर्लाई रोगको गम्भीर साइड-इफेक्ट हुि
सक्छ, जस्र्ै स्र्थायी रुपमा काि िसन्
ु िे, हार् ्-खट्
ु टा गम
ु ाउिे, वा मस्स्र्ष्कमा क्षनर् हुिे। मेनििंगोकोक्सल खोप धेरै सरु क्षक्षर् छ र
सिंक्रमण रोक्ि 85-100% प्रभावकारी छ। मेनििंगोकोक्सल खोप लाउिु पिे आवश्यकर्ाले ववद्यार्थी, सार्थीहरू, पररवार र समुदाय
सुरक्षक्षर् राख्न मद्दर् गिेछ।

यदद िपाईंको नातन 2017-18 स्कुल सरमा 7th िा 12th ग्रेिमा जादै छन भने, कृपया िपाईंको प्राइमरी िाक्टर सँग मेतनिंगोकोक्सल
सुइ बारे कुरा गनुहोस ्। यदद र्पाईंको प्राइमरी डाक्टर छै ि भिे, कृपया स्कुल िसव अर्थवा DMPS को स्वास््य सेवा ववभाग
(Health Services Department) लाई 515-242-7618 मा कुिै एउटा डाक्टरको रे फेरलका लागग सिंपकव गिह
ुव ोस ्।
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