खोपस��ी आव�कताह�
ओहायो रा�ले िक�रगाट� नको लािग साव�जिनक वा िनजी िव�ालयमा भना� भएका िव�ाथ�ह�ले खोप लगाएको �नुपन�
आव�क गरे को छ ।

कृपया खोपस��ी अिभलेखह�लाई दता� गदा�को समयमा बुझाउनुहोस्

िक�रगाट� नका िव�ाथ�ह�लाई िन� खोपह� आव�क पछ� :
1. HEP B (हेपाटाइिटस B)

3 पटक अिनवाय� खोप लगाइनुपछ� - खोप लगाउने काय� पू रा �न 6 मिहना ला� स�छ ।

2. MMR [Measles (दादु रा), Mumps (ग�ुलो), Rubella (�बेला)]

2 पटक अिनवाय� खोप लगाइएको �नुपछ� , पिहलो खोप पिहलो ज�िदन या �सपिछ
लगाइएको �नुपछ� ।

3. DTaP/ DT Tdap/Td [Diphtheria (�ागुते रोग), Pertussis (लहरे खोकी), Tetanus (धनु�ंकार)]
चौथो खोप चौथो ज�िदनमा वा �सभ�ापिछ लगाएको अव�थामा बाहेक 5 पटक अिनवाय� खोप
लगाइएको �नुपछ� ।

4. IPV (पोिलयो)

3 वा �सभ�ा बढी पटक अिनवाय� खोप िदइएको �नुपछ� ; पिछ�ो खोप चौथो ज�िदनमा वा

�सपिछ िदइएको �नुपछ� ।

5. VARICELLA (ठे उलाको) वा उ� रोगको इितहास

2 पटक अिनवाय� खोप लगाइएको �नुपछ� , पिहलो खोप पिहलो ज�िदन वा �सपिछ लगाइएको
�नुपछ� । यिद िव�ाथ�लाई उ� रोग पिहला लागेको भएमा िचिक�क वा आमाबुबाले उ� रोगको
प्रमाण/िमित उपल� गराउन स�ु��छ ।

कृपया आ�नो अिभलेखह�को जाँच गनु�होस् वा आ�नो पा�रवा�रक
िचिक�कसँग बु�नुहोस्
खोपह� तपाईंको �थानीय �ा� िवभागह�माफ�त केवल एपोइ�मे� �ारा उपल� ��छन्
(थप जानकारीका लािग पछािडको भाग हे नु�होस् )

वे�रिभल तथा गाहा�ा: 614-525-3719/ कोल�स: 614-645-8180 / डे लावेयर काउ�ी: 740-203-2040
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खोप ��िनक समय तथा
शु� तािलका

फ्रया�िलन काउ�ी बोड� अफ हे �2
614-525-3719

https://myfcph.org/health-wellness/shots/
कोल�स हे � िडपाट� मे�1
614-645-8180
https://www.columbus.gov/publichealth/pr
ograms/immunization-program/
240 Parsons Avenue
Columbus, OH 43215
सोमबार
मं गलबार
बुधबार
िबहीबार
शुक्रबार

िबहान 8:00 बजे – िदउँ सो 4:15 बजे
िबहान 8:00 बजे – िदउँ सो 4:15 बजे
िबहान 8:00 बजे – िबहान 11:15 बजे
िबहान 8:00 बजे – िदउँ सो 4:15 बजे
िबहान 8:00 बजे – िदउँ सो 4:15 बजे

अपोइ�मे�ह� आव�क छन्

280 E. Broad St.
Columbus, OH 43215
सोमबार, बुधबार र शुक्रबार
िबहान 9:00 - िदउँ सो 1:00
अपोइ�मे�ह� आव�क छन्

डे लावे यर काउ�ी बोड� अफ हे �3
740-203-2040
https://delawarehealth.org/immunizations/
3 W. Winter St.
Delaware OH 43215
सोमबार-शुक्रबार
िबहान 8:00 - अपरा� 12:00
अपोइ�मे�ह� आव�क छन्

1
2

कोल�स हे� िडपाट� मे�ले खोप लगाउँ दा प्रित खोप $21.00 शु� र प्रित िनरी�ण $16.00 को नस� जाँच शु� िल�छ ।

फ्रया�िलन काउ�ी बोड� ओफ हे�ले पिहलो खोपका लािग $28.00 तथा हरे क थप खोपका लािग $15.00 शु� िल�छ ।
3

डे लावेयर काउ�ी बोड� अफ हे�ले पिहलो खोपका लािग $19.00 तथा हरे क थप खोपका लािग $10.00 शु� िल�छ ।

छु ट उपल� �न स�छ। भु �ानी गन� असमथ� ताको कारणले कुनै पिन ब�ालाई से वाह�बाट वि�त ग�रदै न ।
खोपह�का लािग सबै वय�ह�सँ ग अिनवाय� शु� िलइ�छ ।
खोप लगाउँ दा आमा, बुबा वा अिभभावक अिनवाय� उप��थत �नुपछ� ।
�ीकार ग�रने बीमाह�का लािग वेबसाइट हेनु�होस् । तपाईंले से वा प्रा� गन� समयमा काड� पेश गनु�पछ� । तपाईंले से वाका लािग
खोपस��ी हालको रे कड� तथा फोटो सिहतको प�रचयपत्र साथमा �ाउनुपछ� ।
सं शोिधत 11/24/2020

