
संशोधित 1/30/17 

खोप आवश्यकताहरू 
 
ओधहयो राज्यल ेककन्डरगारे्टनको लाधग साववजधनक वा धनजी धवद्यालयमा भनाव भएका धवद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउन अधनवायव गरेको 

छ ।    
 

 

कृपया खोप सम्बन्िी अधभलखेहरूलाई दताव गदावको समयमा बझुाउनहुोस ्
 

ककन्डरगारे्टनका धवद्यार्थीहरूलाई धनम्न खोपहरू आवश्यक 

पछव: 
 

 

1. HBV वा HepB (हपेार्टाइटर्टस B) 

 3 पर्टक अधनवायव खोप लगाइनपुछव - खोप लगाउने कायव पूरा हुन 6 मधहना लाग्न सक्छ । 
 

2. MMR [Measles (दादरुा), Mumps (गल्फुलो), Rubella (रूबलेा)] 

 2 पर्टक अधनवायव खोप लगाइएको हुनपुछव, पधहलो खोप पधहलो जन्मकदन या त्यस पधछ लगाइएको 

हुनुपछव । 

 

3. DTP, DtaP वा DT [Diphtheria (भ्यागतुे रोग), Pertussis (लहरे खोकी), Tetanus (िनुषरं्टकार)]  

 चौर्थों खोप चौर्थों जन्मकदनमा वा त्यस भन्दा पधछ नलगाएमा 5 पर्टक अधनवायव खोप लगाइएको 

हुनपुछव । 

 

4. OPV वा IPV (पोधलयो) 
 3 वा त्यस भन्दा बढी पर्टक अधनवायव खोप कदइएको हुनपुछव; पधछल्लो खोप चौर्थों जन्मकदनमा वा त्यस 

पधछ कदइएको हुनुपछव । 

 

5. VARIVAX (ठेउलाको खोप) वा उक्त रोगको इधतहास 

2 पर्टक अधनवायव खोप लगाइएको हुनपुछव, पधहलो खोप पधहलो जन्मकदन वा त्यसपधछ लगाइएको 

हुनुपछव । यकद धवद्यार्थीलाई उक्त रोग पधहला लागेको भएमा धचककत्सक वा आमाबुबाले उक्त रोगको 

प्रमाण/धमधत उपलब्ि गराउन सकु्नहुन्छ । 

 

 

कृपया आफ्नो अधभलखेहरूको जााँच गनुवहोस ्वा आफ्नो पाटरवाटरक  

धचककत्सकसाँग बझु्नहुोस ्

 

खोप धक्लधनकहरू तपाईंको स्र्थानीय स्वास््य धवभागहरू माफवत उपलब्ि हुन्छन् 
 
 

वेस्र्टरधभल तर्था गाहान्ना: 614-525-3719/ कोलम्बस: 614-645-7945 / डेलावेयर काउन्र्टी: 740-368-1700 



खोप क्लिनिक समय तथा शलु्क तानिका 
 

समय निक्ित गिनको िानग जहििेपनि शरुूमा फोि 
सम्पकन  गिुनिोस ्

                                                                

COLUMBUS HEALTH DEPARTMENT (कोिम्बस 
िेल्थ हिपार्नमेन्र्) 

614-645-7945 
www.publichealth.columbus.gov 

 

Walk In Clinic (वाक इि क्लिनिक) 

240 Parsons Avenue  
Columbus, OH 43215 

 

सोमबार   बबिाि   8:00 बजे –  हिउँसो 2:15 बजे  

मगंिबार   बबिाि 10:00 बजे – बेिकुा 6:15 बजे 

 बधुबार     बबिाि   8:00 बजे – बबिाि 11:15 बजे 

बबिीबार    बबिाि 8:00 बजे – हिउँसो 4:15 बजे  

शकु्रबार    बबिाि 8:00 बजे – हिउँसो 4:15 बजे 

 

Worthington United Methodist Church (वोनथिंगर्ि 
यिुाइरे्ि मेथोहिस्र् चचन) 

600 High Street, Worthington 

िरेक महििाको तेस्रो मगंिबार हिउँसो 1:00 – 4:00 

बजे 

 
 

FRANKLIN COUNTY BOARD OF HEALTH 

(फ्रयाङ्कनिि काउन्र्ी बोिन अफ िेल्थ) 

614-525-3719 
www.myfcph.org 

 

एपोइन्र्मेन्र् आवश्यक 

 
Westerville Division of Fire 

400 W. Main St. 43081 

2nd & 4th िरेक महििाको बबिीबार 

(िेश भरर अरु स्थाििरु) 
 

 
DELAWARE COUNTY BOARD OF HEALTH 

(िेिावेयर काउन्र्ी बोिन अफ िेल्थ)      

740-368-1700- एपोइन्र्मने्र् आवश्यक 

 

स्थाि समय 

Delaware General 

Health District (िेिावेयर 
जिरि िेल्थ हिक्स्िक) 

3 W. Winter Street. 
Delaware 

िरेक बबिीबार: बबिाि 9:00-

11:00 बजे तथा हिउँसो 1:00-

4:00 बजे 

महििाको अक्न्तम मंगिबार:      

बेिुका 4:30-6:30बजे  

िरेक महििाको िोस्रो शनिबार:  

बबिाि 9:00 – अपरान्ि 12:00 

बजे 

Genoa Township Hall 

(जेिोवा र्ाउिनसप िि) 

5111 S Old 3C Highway 
Westerville** 

तेस्रो बुधबार: हिउँसो 1:30-4:00 

बजे 

Sunbury United 
Methodist Church 

(सिबरी यिुाइरे्ि 
मेथोहिस्र् चचन) 100 W. 

Cherry Street, 
Sunbury** 

िोस्रो मंगिबार: हिउँसो 1:30-

3:30 बजे 

 

  

Orange Township Hall 

(ओरेन्ज र्ाउिनसप िि) 

1680 E. Orange Rd 
Lewis Center** 

पहििो बधुबार: बबिाि 10:00-

11:30 बजे 

www.delawarehealth.org 
 
 

कोिम्बस िेल्थ हिपार्नमेन्र्िे खोप िगाउँिा प्रनत खोप $21.00 शुल्क र प्रनत निरीक्षण $16.00 को िसन जाँच 
शुल्क निन्छ ।      

 

फ्रयाङ्कनिि काउन्र्ी बोिन ओफ िेल्थिे प्रनत खोप $15.00 शुल्क निन्छ । 
 

िेिावेयर काउन्र्ी बोिन अफ िेल्थिे पहििो खोपको िानग $18.50 तथा िरेक थप खोपको िानग $10.00 शलु्क निन्छ । 
 

भुक्तािी गिन असमथनताको कारणिे गिान कुिै पनि बच्चािाई सेवािरूबार् वक्चचत गररिैि । 

http://www.publichealth.columbus.gov/
http://www.franklincountyohio.gov/board_of_health


खोपिरूका िानग सब ैवयस्किरूसँग अनिवायन शलु्क निइन्छ । 
खोप िगाउँिा आमा, बबुा वा अनभभावक अनिवायन उपक्स्थत िुिुपछन । 

यहि तपाईंसँग Medicaid (मेहिकेि), Molina (मोनििा) वा CareSource (केयरसोसन) छ भिे तपाईंिे सेवाको समयमा 
कािनिाई अनिवायन पेश गिुनपछन । 

तपाईंिे सेवाको िानग खोप सम्बन्धी वतनमाि अनभिेख साथमा ल्याउिपुछन ।   


