Nepali
2019-2020 WPS इन्फ्लुएन्फजा खोप स्वीकृ ति,
बाल्यावस्थाको खोप बीमा जानकारी र परीक्षण फाराम
इन्फजेक्टे बल(्लु शट)
खण्ड 1: खोप प्राप्त गने तवद्याथीको बारे मा जानकारी (कृ पया तप्रन्फट गनुुहोस्):
गृहकोठा/तशक्षक:*

ग्रेड: *

नाम: (अतन्फिम, पतहलो, MI)*

जन्फमतमति:
_____

*

तलङ्ग: (गोलो
लगाउनुहोस्) *

उमेर:

____ _____

मतहना

जाति/जातियिा: (लागू हुने सबैमा तिन्फह लगाउनुहोस्)

*आवश्यककय क्षेत्रहरू

किन

*

पुरूर्
मतहला

वर्ु

गि वर्ु (2018-2019 तवद्यालय वर्ु)मा तवद्याथीले ्लू
खोप कहााँबाट प्राप्त गनुुभएको तथयो?

□

अकिकी अमेररकी वा काला जाति

□

अमेररकी भारिी, अलास्का तनवासी, मूल तनवासी वा पतहले राष्ट्र

□

्लू खोप प्राप्त गनुुभएन

□

अरब वा मध्य-पूवी

□

अक्टोबरमा तवद्यालय ्लु तक्लतनकमा

□

एतसयाली वा एतसयाली अमेररकी

□

तवद्यालयमा आधाररि स्वास््य के न्फरमा

□

तहस््यातनक, ल्यारटन वा ल्यारटनो

□

तशशु रोग तवशेर्ज्ञको कायाुलयमा

□

हवाईयन तनवासी वा प्रशान्फि िीपवासी

□

फामेसीमा (उिाहरण: वालतग्रन्फस, CVS आिी)

□

श्वेि, कौके तसयन वा युरोतपयन अमेररकन

□

अन्फय: ______________________

□

अन्फय: ______________________

खण्ड 2:

खोपको लातग स्वीकृ ति:

बच्चाको खोपको लातग स्वीकृ ति:

मैले इन्फ्लुएन्फजा खोप र जोतखम िथा लाभहरू बुझ्नको लातग 2015-2016 (2019-2020 को
लातग पररविुन नगररएका) खोप जानकारी तववरण पढ्िछु र मेरो लातग बयान गिुछु।

मासािुसट्े स खोप जानकारी प्रणाली (MIIS) मा
उक्त जानकारीको तबतलङ गनु र प्रवेश/साझा गनु
मेरो तबमा कम्पनीको लातग, खोप प्रशासनको
लातगमैले स्वीकृ ति किन्फछु । (यकि यी स्वीकृ तिलाई हस्िाक्षर

गररएको, तमति लेतखएको र फकाुइएको छैन भने,, मेरो बच्चालाई
खोप किइएको हुने छैन।)
____________________________
____/____/____

अतभभावक/ कानूनी अतभभावकको हस्िाक्षर
खण्ड 3:

____________________________
____/____/____

अतभभावक/ कानूनी अतभभावकको हस्िाक्षर

तमिी

तमिी

बीमा जानकारी

बीमा जानकारी सम्पूणु सिस्य ID नम्बर र उक्त नम्बर
तबमा कम्पनीको नाम: *

म यस फारामको शीर्ु स्थानमा मेरो बच्चालाई
्लू खोप प्राप्त गनुको लातग स्वीकृ ति किन्न ।

को भागको कु नै पतन पत्रहरू समावेश

सिस्यको ID नम्बर: *

समूह ID नम्बर: (उपलब्ध छ भने)

यकि व्यतक्तले प्राप्त गनुुभएका खोप सिस्य होइनन् भने कृ पया तनन्न कु राहरू पूरा गनुह
ु ोस्:
सिस्यको नाम: (अतन्फिम, पतहलो, MI) *

सिस्यसम्मको तबरामीसाँगको सम्बन्फध

(गोलो लगाउनुहोस्)*

सिस्यको जन्फम तमति: *
_____

____

मतहना

किन

बच्चा

*बीमा काडुको फोटो प्रतितलतप संलग्न गनुहु ोस् (यकि उपलब्ध छ भने)

तलङ्ग: (गोलो
लगाउनुहोस्) *

_____
वर्ु

पुरूर्
मतहला
अन्फय

18 वर्ु र सोभन्फिा बढी उमेरका बालबातलकाहरू र वयस्कका लातग:
बालबाललका (VFC) कार्यक्रमको लालि भ्र्ालसिन उपर्ुक्त छ:
☐
मेलिके ि नामाांककत छ (िलितका माि िेल्थ र HMOs आकि। र्कि मेलिके ि मार्य त नामाांककत भएमा)
स्वास््र् बीमा हुँिैन
☐
☐
अमेररकी भारतीर् (मूल अमेररकी) वा अलास्काको आकिवािीलाई
VFC-उपर्ुक्त छैन:
☐
स्वास््र् बीमा हन्छ र अमेररकी भारतीर् (मूल अमेररकी) वा अलास्काको आकिवािीलाई हुँिैन

प्रिायकको नाम: वस्टर पतब्लक स्कू लहरू नर्सुङ
14406
प्रिायकको ठे गाना: 768 मुख्य तस्िट, वस्टर MA01608 मा

MDPH प्रिायकको PIN#:
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इन्फजेक्टे बल ्लु खोपको लातग तस्ितनङ (शट)

खण्ड 4: िपाईंको बच्चालाई ्लू खोप पूरा गने स्वीकृ ति किनुहुन्फछ भने मात्र उक्त साइड पूरा गनुह
ु ोस्।
*आवश्यककय क्षेत्रहरु

यो वर्ु िपाईंको बच्चालाई 0, 1, वा 2 ्लू खोपको मात्रा आवश्यक पनेछ वा पनेछैन भनी जान्नको लातग यी प्रश्नहरूको उत्तर किन
मद्दि गनेछ
िपाईंको बच्चा 9 वर्ु वा सोभन्फिा बढी उमेरको हुनुहुन्फछ भने िलको खण्ड 5 मा जानुहोस्।
िपाईंको बच्चा 8 वर्ु वा सोभन्फिा बढी उमेरको हुनुहुन्फछ भने यो बक्समा रहेका अन्फय प्रश्नको उत्तर किनुहोस्।
1. िपाईंको बच्चाले जुलाइ 1, 2018 र जुन 30, 2019 को तबिमा 1 वा सोभन्फिा बकढ मात्राहरू प्राप्त गनुुभएको तथयो?
□ गनुुभएको तथयो □ गनुुभएको तथएन
2. यकि गनुुभएको तथएन भने, िपाईंको बच्चाले जुलाइ 2, 2010र जुन 30, 2019 को तबिमा 1 वा सोभन्फिा बकढ मात्राहरू
प्राप्त गनुुभएको तथयो?
□ गनुुभएको तथयो □ गनुुभएको तथएन
3. िपाईंको बच्चाले यो ्लू मौसम (जुलाइ 1, 2019 बाट) बाट ्लू खोप प्राप्त गनुुभएको छ? □ गनुुभएको तथएन (यकि खण्ड
2 मा जानुभएको तथएन भने) □ गनुभ
ु एको तथयो
यकि तथयो भने, कृ पया हामीलाई मात्राहरूको नम्बर र खोपको तमतिहरू भन्नुहोस्:
□ 1 मात्रा
□ 2 मात्रा
मात्रा 1:
प्राप्त गरे को तमति: मतहना ____
किन ____ 2019
मात्रा 2:
प्राप्त गरे को तमति: मतहना
____
किन ____ 2019

खण्ड 5: िपाईंको बच्चाले 2019-2020 सम्ममा ्लू खोप प्राप्त गनुअ
ु ण्ू ि भने तनधाुरणको लातग जानकारी
(कृ पया प्रत्येक प्रश्नमा छ वा छैन जााँि गनुुहोस्)। यकि एक वा 4 भन्फिा बकढ प्रश्नहरूमा िपाईंले छ उत्तर किनुहुन्फछ भने िपाईंको बच्चाले
्लू खोप प्राप्त गनुको लातग िपाईंको बच्चाको स्याहार प्रिायकले रठक छ भनी नोट नहुिासम्म िपाईंको बच्चाले तवद्यालयमा ्लू खोप प्राप्त
गनु सक्षम हुनुहुिैन। यकि िी सबै प्रश्नहरूको जवाफ छैन किनुहोस् भने िपाईंको बच्चाले खोप प्राप्त गनुुहुनेछ। िपाईं उत्तरहरू किन
तनतिि हुनुहुिैन भने कृ पया िपाईंको बच्चाको स्वास््य स्याहार प्रिायकसाँग जााँि गनुुहोस्।
*आवश्यककय क्षेत्रहरु

होइन

1.

िपाईंको बच्चालाई अण्डाहरूमा एलजी भएको छ?

2.

िपाईंको बच्चालाई जेन्फटामेतसन, न्फयोम्यासेन, पोल्यामेतक्सन वा तजलेरटनमा एलजी भएको छ?

3.

िपाईंको बच्चाले तवगिमा ्लू खोप लगाउन कतहल्यै गम्भीर प्रतिकिया िेखाउनुभएको छ?

4.

छ

*
*

*

िपाईंको बच्चालाई ्लू खोप प्राप्त गरे पतछ 6 हप्तातभत्र Guillain-Barre तसन्फरोम (अल्पकातलन
गतम्भर मांसपेशी कमजोरीको एक प्रकार) भएको छ? *

कायाुलय प्रयोजनको लातग मात्र:
Vax

तमतििेतख

प्रकार

सेवा

खोप
Mfgr.

लट नम्बर।

म्याि समातप्त
तमति

मात्रा
(ML)

*कृ पया

राज्य

संरक्षण

तविरण

गनुह
ु ोस्।

गररएको

तन शुल्क*

इन्फजेक्शन रूट

सुई लगाइएको

तमति

तमति VIS

स्थान

अन
VIS

किइएको

(गोलो

भनुह
ु ोस्

लगाउनुहोस्)

तमति

*

R

Flulaval
IIV4

GSK

0.5

छ

छ

IM

आमु

8/7/15

L आमु
R ल
L ल

IIV4 = तनतरिय गररएको इन्फ्लुएन्फजा खोप, क्वातरभ्यालेन्फट

*खोप प्रशासकको हस्िाक्षर:

*छातपएको नाम:

________________________________

______________________________________
_

प्रिायकको नाम: वस्टर पतब्लक स्कू लहरू नर्सुङ
14406

Provider ठे गाना:

MDPH प्रिायकको PIN#:
768 मुख्य तस्िट, वस्टर MA01608 मा
3

