
न्यू ह्याम्पशायर प्रतिरक्षणसूचना प्रणाली
नयााँ आमाबुवासम्बन्धी जानकारी

िपाईंको बच्चाको जन्मको उपलक्ष्यमा बधाई छ
यो समयिपाईं र िपाईंको पररवारको लागि ववशषे छ। न्यू ह्याम्पशायर स्वास््य िथा
मानव सेवा ववभािले िपाईंको बच्चामा उगचि सुरुवािको सम्भावना छभनी
सुतनश्चचि िनन चाहन्छ। िपाईंको बच्चालाई स्वस्थ राख्नको लागि एकसाथ कायन िरौं

भनेको हो
न्यू ह्याम्पशायर प्रतिरक्षण सूचना प्रणाली न्यू ह्याम्पशायको राज्यव्यापी
खोप रश्जश्स्ि हो। यो सुरक्षक्षि र िोपनीय रश्जश्स्िले िपाईंको बच्चाको जीवन
कालभर उनीहरूको शटहरूको ियाक राख्छ। ले िपाईंको बच्चाको
स्वास््य स्याहार प्रदायकहरूसाँि यो जानकारी साझा िछन।

प्रयोि िनुनका लाभहरू के के हुन ्
ले िपाईंको खोपका सबै रेकर्नहरू एक स्थानमा राख्छ। िपाईंको बच्चाले भभत्र गचककत्सकहरू पररविनन

िनुनहुन्छ भने नयााँ गचककत्सकले िपाईंको बच्चाले प्राप्ि िनुनभएको सबै खोपहरू स्वचाभलि रूपमा देख्न सक्नुहुने छ।

िपाईंलाई ववद्यालय बालस्याहार वा कलेजको लागिआगधकाररक खोपको रेकर्नआवचयक हुाँदा ले तिनीहरू
उपलब्ध िराउाँछ।

िपाईंको बच्चा खोपको लागि उपयुक्ि भएपतछ ले िपाईंको गचककत्सकलाई बिाउाँछ। यसले िपाईंको बच्चा
आफ्नो खोपहरूबारे नवीनिम हुनुहुन्छ र उहााँहरूलाई खोप रोकथामयोग्य रोिहरूबाट सुरक्षक्षि िररएको छ भनी
सुतनश्चचि िनन मद्दि िछन।

ले िपाईंको बच्चालाईआवचयकनभएको खोपका अतिररक्ि मात्राहरू प्राप्ि िननबाट रोक्न सक्छ।
गचककत्सकहरूले िपाईंको बच्चाले लिाउनुभएको खोपहरू द्रिु र सहज रूपमा देख्न सक्छनुहुन्छ र उहााँले िपाईंको
बच्चाले खोप लिाउन बााँकक छ वा छैन वा पहहले नै लिाइसक्नभुयो वा लिाउनुभएको छैन भनी थाहा पाउनुहुने छ।

ले िपाईंको बच्चालाई सुरक्षक्षि राख्न उहााँलाई खोपकोआवचयकिा छ वा छैन भनी िुरुन्िै पहहचान िरेर
रोिका प्रकोपहरू रोकथाम िनन मद्दि िनन सक्छ।

कोजानकारी गोपनीय छ।जानकारी तपाईं तपाईंको बच्चाको स्वास््य सेवा प्रदायकहरू र तपाईंको बच्चाको ववद्यालय नसससँग मात्र
साझा गररन्छ।
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मा के कस्िा जानकारी ररपोटन िररन्छ
ररपोटन िनन आवचयक पने जानकारीमा तनम्न समावशे हुन्छन ् बबरामीको नाम जन्म भमति भलङ्ि तनवासी राष्ट्ि सहहि परूा
ठेिाना आमाको वववाहपवूनको नाम खोपको नाम उत्पादक लट नम्बर र खोप प्रबन्ध िररएको भमति।

के मलाई मा नामाङ्कन िनन आवचयक पछन
पदैन मा सहभािी हुने कुरा िपाईंको हाि हुन्छ। िपाईंले मा िपाईंको बच्चाको जानकारी चाहनुहुन्न भने
महत्त्वपूणन रेकर्न ववभाकोआमाको कायनपानाम भएको होइन चयन िनुनहोस ्जहााँ यसले मैले प्रतिरक्षण
रश्जश्ष्ट्िमा जन्म र प्रतिरक्षणसम्बन्धी जानकारी खुलासा िने अगधकार हदन्छु भनी भन्छ।

मैले मेरो ववचार पररविनन िरें भने के हुन्छ
कुनै समस्या छैन िपाईं मा सहभािी हुन छनोट िनन वा कुनै पतन समयमा
सहभािी नहुने तनणनय िनन सक्नुहुन्छ। कायनक्रममा कसरी नामाांकन िने र अप्ट
आउट िने भन्ने बारेमा थप जानकारीको लागि को वबेसाइटमा जानुहोस।्

मैले मेरो बच्चाको खोपसम्बन्धी रेकर्नको प्रतिभलवपको लागि कसरी अनुरोध
िनन सक्छु
आमाबवुाहरूले आफ्नो सहभािी स्वास््य स्याहार प्रदायकलाई सम्पकन
िनुनपछन। स्वास््य स्याहार प्रदायक नभएका बबरामीहरूको लागि प्रतिभलवप
प्राप्ि िननको लागि मा प्रतिरक्षणकायनक्रममा सम्पकन
िनुनहोस।्

मैले थप जानकारी
कहााँबाट प्राप्ि िनन सक्छु

बारे थप अध्ययन िनन आफ्नो
स्वास््य सेवा प्रदायकसाँि कुरा
िनुनहोस।् अतिररक्ि जानकारी

मा
उपलब्ध छ।
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