
در کجا باید طفل را واکسین کنید 
واکسین توسط مراجع ذیل تهیه میگردد

• داكتر فامیلی شما

• بعضی شاروالیهائی محل
• بعضی مراکز خدمات صحی

اگر در مورد آمادگی خدمات واکسین در منطقهء تان 
اطمینان ندارید میتوانید به نزدیک ترین ادارهء خدمات 

عامهء صحی به تلیفون 055 066 1300 در تماس شوید.

 داون الد 
... app

بدون وقفه واکسین کنید تا امراض را
 دور نگه داشته باشید

Dari

برای معلومات بیشتر راجع به تطبیق واکسین و تعین تاریخ واکسین 
از طریق انترنیت SAVE THE DATE Phone App را داون الد 

 immunisation.health.nsw.gov.au کرده از آدرس انترنیت
یک جدول زمانی شخصی را چاپ کنید.
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•  تطبیق واکسین بهترین طریقه 
برای حفاظت طفل شما در 

مقابل امراض خطر ناک میباشد
•  با تطبیق واکسین شما طفل خود 
و اجتماع خودرا حفاظت میکنید
•  هر چه اشخاص زیاد تری اطفال 
خود را واکسین کنند، ما توانائی 

بیشتر را برای کنترول امراض 
خطرناک که قابل جلو گیری با 
واکسین میباشدخواهیم داشت.

تاثیرات جانبی  
واکسینها از خطر محفوظ و مئوثراست. منافع داشتن مصئونیت 
در مقابل امراض هر نوع خطری را بی اهمیت میسازد. با آنهم 

مانند سایر دواها، یک واکسین گاهی تاثیرات جانبی دارد. 
این تاثیرات ضعیف و برای مدت کوتاه باقی میماند و سبب درد 

و یا سرخی محل پیچکاری میگردد. تاثیرات جانبی خطر ناک 
بسیار به ند رت اتقاق می افتد.

آگر د رمورد تاثیرات جانبی کدام تشویشی دارید، با داکتر و 
یا تهیه کنندهء خدمات واکسین حرف بزنید.

چه زمانی باید واکسین را تطبیق کرد
پرو گرام مصئونیت در ایالت نيو سوت ویلز واکسین 

کردن اطفال را در سنین آتی توصیه میکند:
• 18 ماهگی • 6 ماهگی  • وقت تولد 

• ½3–4 سالگی • 12 ماهگی  • 6–8 هفته گی  
• 4 ماهگی

مهم این است که طفل خودر ا در وقت وزمانش واکسین کنید. 
بهتر است از قبل نام اورا ثبت کنید، با داکتر و یا تهیه کنندهء 

خدمات واکسین وقت مالقات را تعیین کنید و زمان تطبیق 
واکسین را داشته باشید.

چرا واکسین تطبیق گردد

حفظ نتایج واکسین

 SAVE THE DATE از طریق انترنیت 
Phone App را داون الد کنید ویا از آدرس 
 immunisation.health.nsw.gov.au  انترنیت

یک جدول زمانی شخصی را چاپ کنید.

اگر واکسینها در وقت وزمانش تطبیق گردد بهترین وسیله 
ء محافظت علیه امراض را فراهم میکند. عکس العمل 
معمولی طفل شما زمانیکه تطبیق واکسین او به تعویق 

افتاده باشد این است که طفل احساس ناخوشی میکند. 
مگر واقعیت این است، اگر اطفال شما گرفتار ریزش 

آب از بینی باشند و یا کمی احساس سردی کنند هنوز 
هم واکسین میتواند بر آنها تطبیق گردد. تطبیق واکسین 
در وقت وزمانش بهترین طریقه برای حفاظت طفل شما 

در مقابل امراض خطر ناک میباشد.

تشریح حقایق در مورد واکسین

شما باید تصادیق تطبیق واکسن طفل تان را بمنظور ارائه 
برای زمان شمولیت او به مرکز نگه داری اطفال، داخل 

شدن به صنوف مقدماتی و شمو لیت به مکتب نزد خود 
نگه دارید با مرکز ثبت نتایج واکسین برای حصول دست 

یابی به تصدیق واکسین شدن طفل در سالهائی قبل 
به تلیفون 809 653 1800 در تماس شوید. 
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