
���ంబర్ 2022 � �ద���� T/E ఎ��ంట� �ఠ�ల� 
�ర��న�  �ల�� 

 

T/E� �త�� వ��  �ల�ల� �ండర్ �� �న్ మ�� �ద� ��డ్ ��� ��ల� న�� �ం� జనవ� 24-28� 
��� ల్ �యబ��ం�. న��� �వల�న స��రం ఈ సంవత� రం ఎల����క్ �పం� ���వ�� . 
���ంబర్ � �ం� �ం� ��� ��డ�� �� � ����క్ � � �ప��ం����� ఇ�� � న�� ���వ��� 
��త� �ంచబ���� �. 

 

వయ��  అర�త� 
���ంబర్ 1 ��� ఐ� సంవత� �ల వయ�� ���న�  �ల�� �ండర్ �� �న్ � �ర��� అ���. ���ంబర్ 1 
కం� �ం� ఆ� సంవత� �ల వయ�� ���న�  �ల�� ��రణం� �ద� ��డ్ �� ఎన్ �ల్ �యబడ��. 
���ంబర్ 2 �ం� జనవ� 31 మధ�  ఆ� సంవత� �ల వయ�� � ���� ��� ��ల� సంబం�ం�, �� 
�ండర్ �� �న్ �� �ద� ��డ్ � ఉం�� అన� ��� �బ� ం� మ�� త��దం��ల� కల� ���� �ల్ 
�ర ���� �. జనవ� 31 త��త 6 సంవత� �ల వయ� ���� ��� ��� �ద� ��డ్ � �ర��� అ��� 
��. 

 

న�� ��� 
�ప� ఎ��ంట� �ఠ�ల� న�� జనవ� 24-28 మద�  వ�� వల్ � జ���ం�. న�� ���వ���, �బ్ �ట్ 
�ం� ���న�  న�� �రం � �� ��వ ఇవ� బ�న "న��� �వల�న ఐటమ్ ల�" � �డ� ఎ��ంట� 
�ఠ�ల� దయ�� ఎల����కల్ �పం� పంపం�. �ప� �ఠ�ల ఇ��ల్ అ�డస్ � ఇక� డ ఇవ� బ�� �: 

�� �ంట్: BESRegistration@tesd.net~ Devon: DESRegistration@tesd.net  ~ Hillside: 
HESRegistration@tesd.net 

��  ఈ�ల్: NESRegistration@tesd.net ~ Valley Forge: VFERegistration@tesd.net 

ఒక�ళ �� ఈ ఐటమ్ ల� ఎల����కల్ � పంప�క��, ��� లయ �బ� ం� ��ర� ��� �ంట�� �� 
���వ���, దయ�� �న ���న ఇ��ల్ � � �డ� �ఠ�ల� సం�ప�ం� ఒక సమ���  ��� ల్ 
���ం�. ఎ��ంట� �ఠ�ల �జ� ప���ల ��ం� �పశ� ల� ర�� ����� (610/240-1680) పంపవ�� . 

 

న��� అవసర�న ఐటమ్ � 
న�� �రం� T/E �బ్ �ట్ �ం�. 

���న �� ����షన్: వయ�� � సంబం�ం�న ఋ���� ఆ��ం� ��� �ంట�� (ఖ�� తం� 
ఒ��నల్ ��� �ం�� అ��ం��) జనన ���కరణ ప�తం; జనన ���కరణ ప�తం �ట�జ్ ��న ��; 
���స� ల్ ��వప�తం; �ట�జ్ ��న �� ధృ�క�ం�న ���జం �� మ�� ���న �� �పద�� ం� ��; 
త��దం���/�� �యన్ �� బం��ల� ���న ��� ���క�ం� �ట�జ్ ��న  ��ట్ �ంట్; �స్ �ర్ �; ���న 
��� ��ం� ఇంత��ంద� �ఠ�ల ��ర్ �. 

��స ్ర��కరణ: ఆ��ం� ��� �ం�షన్ �, ��� �ంట్ � �� �న ���� స� ష�ం� 
��ంచబ�న��� ఉం� మ�� ����� అ�� � ����న మ�� ఆ ��� �ంట్ ఇ��  ��� 
ఖ�� త�న��� ��ం�� �స్� ఏ �ం� ఒక� (1) మ�� �స్� � �ం� ఒక� (1): 

�స్� ఏ: ఒప� ందం; ��; ��ప� � ప��  ���; �ట�జ్ ��న మ���ల్ ఆ�� ���  �రం 

�స్� �: �ప��త ���� ���; �ప��త ���ట్ �ర్ � ���; �� ంక్  ��ట్ �ంట్; ఐ�ం���షన్ �� ��వర్�  ��న్� ; 
�హన �����షన్; ��ష�/�డరల్ ����ం� ఎన్ �ల్ �ంట్ ���న�  ఒక ��; యజ�� మ�� ఉ�� � �� 
మ�� ����ల� ��క్  �� బ్ ��; ��స అ�డ��� 

�� �� ��: ���న�  అ��  �� �� న� ��ల� సంబం�ం�న అ��  ����� న�� సమయం� ఖ�� తం� 
అంద���. ఏ��ల్ 11, 1974 న  ��ట్ ఆఫ్ ��� �� �� ��న మ�� �ర్�  2017 సవ�ంచబ�, ఆగస్� 1, 2017 
�ం� అమ�� � వ�� న చట�ం �ప�రం, �ద��� �ఠ�ల� �ప��ం� �ల�� ��వ ���న ఇ�� ��షన్ 
ఖ�� తం� క���ం��: 
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• 4 �స్ ల ��నస్* (1 �స్ 4వ ���న��న �� ఆ 
త��త) 

• 4 �స్ ల �����* (1 �స్ 4వ ���న��న �� ఆ 
త��త) 

• 4 �స్ ల ఎ��� లర్ ����స్* (1 �స్ 4వ 
���న��న �� ఆ త��త) 

• 4 �స్ ల ��� (1 �స్ 4వ ���న��న �� ఆ 
త��త) 

• 2 �స్ ల ��ల్� ** (�ద� �స్ 12 �ల� 
��  అంతకం� ఎ�� వ వయ�� న� �� � 
��ం��ం��) 

• 2 �స్ ల గవద�** (�ద� �స్ 12 �ల� 
��  అంతకం� ఎ�� వ వయ�� న� �� � 
��ం��ం��) 

• 1 �స్ ����  (జర� న్ ��ల్� )** (12 �ల� ��  
అంతకం� ఎ�� వ వయ�� న� �� � 
��ం��ం��) 

• 3 �స్ ల �ప��స్ � 
• 2 �స్ ల �����  (��న్ �క్� ) �� �గ��ధక శ� � 

ఋ�� 

* ఒక�ళ �ద� పరం� DT �� Td సల� 
ఇవ� బ�నట���, ��రణం� DTP ��  DTaP� 
ఇవ� బ��ం� 

��రణం� MMR� ఇవ� బ��ం� 

చట�ం �ప�రం, �న ���న ఇ�� ��షన్ ���� ఉండక��, �ఠ�ల� �జ� ��డ�. న�� 
సమయం� ఇ�� ��షన్ ���న� �� ఋ�� అవసరం. ���  ��� �త �ద� పర�న �� మతపర�న 
�ర�ల� �న��ం�� ఇ�� ��� ఏ�� �� ఉ�� �. �న��ం�ల� సంబం�ం�న అదన� 
�వరణల� �ఠ�ల ���� �ల్�  �ం� �ందవ�� . 

 

ఈ స��రం క���ండ� ఒక �� ��� �� ������ పం��ం�. 
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