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खोपसम्बन्िी आवश्यकताहरू 
 
ओहायो राज्यल ेककन्डरगारे्टनको लाधग साववजधनक वा धनजी धवद्यालयमा भनाव भएका धवद्यार्थीहरूले खोप लगाएको हुनुपन ेआवश्यक गरेको 

छ । 
 

 

कृपया खोपसम्बन्िी 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 त्यसपधछ लगाइएको हुनुपछव । 
 

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

 चौर्थो खोप चौर्थो जन्मकदनमा वा त्यसभन्दापधछ लगाएको अवस्र्थामा बाहके 5 पर्टक अधनवायव खोप लगाइएको 

हुनपुछव । 
 

4. OPV वा IPV (पोधलयो) 
3 वा त्यसभन्दा बढी पर्टक अधनवायव खोप कदइएको हुनपुछव; पधछल्लो खोप चौर्थो जन्मकदनमा वा त्यसपधछ 

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 धवभागहरूमाफवत उपलब्ि हुन्छन ्

(र्थप जानकारीका लाधग पछाधडको भाग हनेुवहोस्) 
 
 

वेस्र्टरधभल तर्था गाहान्ना: 614-525-3719/ कोलम्बस: 614-645-7945 / डेलावेयर काउन्र्टी: 740-203-2040 
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खोप धक्लधनक समय तर्था शलु्क ताधलका 
 

समय धनधित गनवका लाधग जधहलपेधन सरुुमा फोन सम्पकव  

गनुवहोस ्
 

कोलम्बस हले्र्थ धडपार्टवमने्र्ट1 
614-645-7945 

www.publichealth.columbus.gov 
 

वाक इन धक्लधनक 
240 Parsons Avenue  
Columbus, OH 43215 

 
सोमबार        धबहान 8:00 बजे  कदउाँसो 2:15 बजे  

मंगलबार       धबहान 10:00 बजे – बेलुका 6:15 बजे  
                               (कदउाँसो 2 बजेदेधख 3 बजेसम्म बन्द रहनछे) 

बुिबार          धबहान 8:00 बजे – धबहान 11:15 बजे 

धबहीबार        धबहान 8:00 बजे – कदउाँसो 4:15 बजे  
                       (अपरान्ह 12 बजेदेधख कदउाँसो 1 बजेसम्म बन्द रहनेछ) 

शुक्रबार          धबहान 8:00 बजे – कदउाँसो 4:15 बजे  
                       (अपरान्ह 12 बजेदेधख कदउाँसो 1 बजेसम्म बन्द रहनेछ) 
 

वोर्र्थिंगर्टन यनुाइरे्टड मरे्थोधडस्र्ट चचव 
600 High Street, Worthington 

हरेक मधहनाको तेस्रो मगंलबार कदउाँसो 3:00 बजे – बेलुका 

6:00 बजे 
 

फ्रयाङ्कधलन काउन्र्टी बोडव अफ हले्र्थ2 
614-525-3719 

www.myfcph.org/shots 
 

एपोइन्र्टमने्र्ट आवश्यक 
 

वसे्र्टरधभल धडधभजन अफ फायर  
400 W. Main St. 43081 

हरेक मधहनाको दोस्रो तर्था चौर्थो धबहीबार 

 

 

 

 डेलावयेर काउन्र्टी बोडव अफ हले्र्थ3  
740-203-2040 

 
 

स्र्थान समय 

डलेावेयर जनरल हले्र्थ 

धडधस्िक्र्ट 
3 W. Winter St. Delaware 

हरेक धबहीबार: धबहान 9:00-11:00   

बजे तर्था कदउाँसो 1:00-4:00 बज े

मधहनाको अधन्तम मंगलबार:          

बेलुका 4:00-6:30 बज े

मधहनाको दोस्रो शधनबार:   

धबहान 9:00 - अपरान्ह 12:00 बज े

वाक-इन पाइने, 

एपोइन्र्टमेन्र्टहरूलाई प्रार्थधमकता 

सनबरी अकफस 
137 St. Rt. 3,  

Sunbury 

हरेक बुिबार: कदउाँसो 1:00-3:00 बज े
 

वाक-इन पाइने, 

एपोइन्र्टमेन्र्टहरूलाई प्रार्थधमकता 

धनम्नहरूमा एपोइन्र्टमेन्र्टद्वारा मात्र*: 

 सनबरी यनुाइरे्टड मेर्थोधडस्र्ट चचव  

100 W. Cherry Street, Sunbury 

मधहनाको दोस्रो मंगलबार 

 

 ओरेन्ज र्टाउनधसप हल 
1680 E. Orange Road, Lewis Center 

मधहनाको पधहलो बुिबार 

 

 धभन्याडव चचव 
1001 W. Cherry Street Sunbury 

             मधहनाको तेस्रो सोमबार 

 

1कोलम्बस हले्र्थ धडपार्टवमेन्र्टले खोप लगाउाँदा प्रधत खोप $21.00 शलु्क र प्रधत धनरीक्षण $16.00 को नसव जााँच शुल्क धलन्छ ।  
 

2फ्रयाङ्कधलन काउन्र्टी बोडव ओफ हले्र्थले पधहलो खोपका लाधग $20.00 तर्था हरेक र्थप खोपका लाधग $15.00 शुल्क धलन्छ । 
 

3डलेावेयर काउन्र्टी बोडव अफ हले्र्थले पधहलो खोपका लाधग $19.00 तर्था हरेक र्थप खोपका लाधग $10.00 शलु्क धलन्छ । *र्थप स्र्थानहरू 

हनेव वेबसाइर्ट हनेुवहोस् ।  
 

भकु्तानी गनव असमर्थवताको कारणल ेगदाव VFC का लाधग हुन ेकुन ैपधन बच्चालाई सवेाहरूबार्ट वधित गटरदैन । 
 

खोपहरूका लाधग सबै वयस्कहरूसाँग अधनवायव शुल्क धलइन्छ । 
खोप लगाउाँदा आमा, बुबा वा अधभभावक अधनवायव उपधस्र्थत हुनपुछव । 

स्वीकार गटरने बीमाहरूका लाधग वेबसाइर्ट हनेुवहोस् । तपाईंले सवेा प्राप्त गने समयमा काडव पेश गनुवपछव । तपाईंले सवेाका लाधग 

खोपसम्बन्िी हालको रेकडव तर्था फोर्टो सधहतको पटरचयपत्र सार्थमा ल्याउनपुछव ।  
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