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همدا اوس وخت 
وټاکئ

د )5 نه تر 11( کلنیوپورې 
دکوچنیانوواکسین کول 

LET’S DO THIS

ولې د 5 نه تر 11 کلنیوپورې کوچنیان د COVID-19 په وړاندې واکسین شي؟ 
COVID-19 یو ویروس دې چې دشدیدې ناروغې اومړینۍ، اواوږد مهاله روغتیايې حالت سبب ګرځې. کیدای شي دخلکوترمنځ په آسانه سره 
خپره شي اوعالیم يې کله کله لږڅه ښکاره او ځینۍ وخت هیڅ نه مالومیږې، مخکې له دې نه چې نوروته يې انتقال کړئ ډیره سخته ده چې 

وپوهیږئ تاسې په کرونا اخته يې.

ګرچې د COVID-19 مکروب د غټانوپه پرتله کوچنیانوکې ضعیفه ده، بیا هم ډیرقوی دلیلونه شته چې دکوچنیانو واکسینول تائیدوې:

 	 CIVID-19 واکسینونه په دفاعې سیستم کې مرسته کوې. دخپل کوچنۍ په واکسینولوسره تاسي هغوسره د هغوپه جدی ساتلوکې د
شدیدې ناروغې څخه په ساتنه کې مرسته کوئ او امکان د اوږدمهاله اغیزه هم شتون لرې.

همدا راز واکسینول تاسي، ستاسي ملګري، کورنۍ اوهیواد په ګډون د مختلفو عمرونو سره په خطره کې خلکو په ساتلوکې مرسته کوې، په 	 
دې مانا چې د مرض د انتقال کچه ټیټوې.

دکوچنیانو واکسینول دوې سره دامرسته کوې چې په منظم ډول ښوؤنځۍ ته الړشي او په ټولنیزفعالیتونوکې چې ددوې د زده کړې اوودې 	 
لپار اهمیت لرې ګډون وکړې.

تراوسه پورې د نړۍ په اکثروهیوادونوکې په ملینونوکوچنیان د کرونا COVID-19 په وړاندې په امن سره واکسین شوي دي. شواهدوداسې 
ښودلې چې  کوچنیانو ته د واکسین کول کورنیو سره د ډیره ښه روغتیا اوامن په ساتنه کې COVID-19 د شدیدې نارغې په وړاندې ډیره 

مرسته کوې.                                            

آیا کوچنیان د غټانوپه شان په عین اندازه سره واکسین کیږې؟
نه. د 11-5 کلنیوپورې کوچنیانو دپاره منل شوي ځانګړې واکسین Pfizer دې )Comirnaty( کوچنیانو واکسین، دوه دوزه 8 هفتوپه فاصله کې 

ورکول کیږې.

د 11-5 کلنیوپه کوچنیانو کې د Pfizer واکسین دوز د 12 کلنیواوهغه نه پورته عمرکسانوشاوخوا یونه پر دریمه برخه د واکسین په اندازه ده. 
دغه عمرګروپ خلکو ته چې په لږه اندازه دوز کارول کیږې په دې چې کیدای شي په کوچنیانوکې په هماغه اندازه دوز چې 12 کلنیواوهغه نه 

پورته عمرکسانوته ورکول کیږې ساتنه وکړې.

په کوچنیانوکې يې جانبې عوارض د غټانو په اندازه ده؟
هو. هم هغه عادی جانبې عوارض چې غټان يې تجربه کوې کیدای شي کوچنیان هم د COVID-19 واکسین کولونه وروسته تجربه کړې. 

په عمومې ډول دغو جانبې عوارض په ټیټه کچه وې چې دوه یا دریو ورځو کې دمنځه ځې دا په ګډون د:

سردرد	 

تبه اولرزه	 

خستګې/ ستړتیا	 

د پیچکارې په ځای کې دعضلواو بازوګانو درد 	 

جانبې عوارض په جزئې توګه ښودل عادې خبره ده او دا ښېئ چې دبدن دفاعې سیستم د واکسین په وړاندې ځواب ورکړې. د واکسین څخه 
نوره جدی جانبې عوارض خطره ډیره لږه، وهغه جانبې عوارض ته ده چې پخپله COVID-19 اخته وې. که جانبې عوارض شتون اویا تاسو 

اندیښنه لرل، خپل کورنۍ ډاکټرGP سره خبرې وکړئ.

– Pashto

http://nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old


COVID-19 vaccination for children (5-11 years) - Pashto 
© NSW Ministry of Health December 2021

 nsw.gov.au  واکسینول همدا نن په COVID-19 خپل د  >
کې وخت نیونه وکړئ

health.nsw.gov.au 

آیا د جانبې عوارض یوه جدي خطره په دې ماناده چې زه خپل کوچنۍ باید واکسین ونکړم؟
نه. په آسترالیا کې د COVID-19 ټول استفادې الندې  واکسینونه د ډیرښه ځانګړودفاعې درملنې )TGA( او واکسینونو دپاره د آسترالیا 

تخنیکې مشوری )ATAGI(  ګروپ ادارولخوا مخکې له دې نه چې استفادې د پاره منظوراوسپارښتنه وشي په جدې ډول سره ارزوینه کیږې. 

ترننه پورې د 5 ملیونونه زیات کوچنیان په USA امریکا او د 11-5 کلنیوملینونه کوچنیان په نړۍ کې په امن سره د COVID-19 واکسین 
کړیدي.

آیا د COVID-19 واکسین کول به زما د کوچنیانو په وده، غټوالې، یا راتلونکې بارورې fertility کې 
اغیزه ولرې؟ 

نه. تراوسه پورې کوم دلیل نشته چې د COVID-19 واکسین د کوچنیانوپه وده اوغټوالې کې اغیزه کړې وې.

اوږود مهال ډول سره په COVID-19 اخته کیدل په روغتیا او ښه حالت باندې اغیزه لرې. جانبې عوارض چې د ویروس داخته کیدونه 
پیداکیږې د واکسین کولو جانبې عوارض څخه معموأل ډیره لږه ده. 

که چیرې زما کوچنۍ په COVID-19 اخته وې آیا کوالې شي واکسین شي؟
هو. کوچنیان کوم چې COVID-19 يې لرل پس له دې چې دناروغې نه جوړشوي باید واکسین وشي په دې چې د بل مکروب په وړاندې په 

ساتلوکې مرسته وشي. 

آیا کیدای شي زما کوچنۍ بغیرزما د اجازې نه واکسین شي؟
نه. د 11-5 کلنیوکوچنیانود COVID-19 واکسین کولودپاره الزم دې چې د والدین یا قانونې ساتونکو څخه اجازه واخستل شي.

کله چې دمخه وخت اخستل کیږې اود واکسین کولوپه موقع کې باید اجازه ترالسه شي. که چيرې والدین یا ساتونکې نشي کوالې د واکسین 
کولوپه موقع کوچنۍ سره حاضرشي، کوالې شي د ځان په عوض یوبل مشرکس د آنالین وخت ټاکلوته اجازې د پاره معرفې کړې. 

کوچنۍ سره دمعرفې شوي کس بشپړ هویت د وخت ټاکلوپه موقع کې باید ورکړشي ترڅو دهغه کس هویت او اجازه نامه د واکسین کولو په 
ورځ پیژندنه او تصدیق شي. 

اجازه یا رضایت ورکولودپاره نورومالوماتوترالسه کولو ته د Vaccination consent FAQs for parents and guardians څخه لیدنه وکړئ.

آیا د COVID-19 واکسینول د کوچنیانو)په ګډون د ښونځۍ، سپورت اوځینۍ نورودپاره( اجبارې دې؟
نه. د COVID-19 په وړاندې واکسین کول اجبارې نه ده، خوپه لوړه کچه سپارښتنه کیږې.

کوچنیان چې ښونځۍ ته ځي یا ټولنیز سپورتې فعالیتونوکې برخه اخلي الزمې نه ده چې د COVID-19 واکسین شي.

آیا زما کوچنۍ د بوستر booster واکسین اخستلئ شي؟
نه. د واکسین لمړنې دورپه ځوانانوکې دفاعې قوی ځواب جوړوې.

په راتلونکې کې که چیرې دغه ډله ځوانانوته د بوستر booster دوراړتیا ولیدل شي ATAGI به یې تر نظر الندې ونیسي.

آیا کوچنیان به د COVID-19 په وړاندې واکسین وشي؟
نه. دخپل کورنۍ ډاکټرGP، کورته نږدې درملتون، ابوریجنې ټولنه، روغتیايې کنټرول شوي خدمت، یا د NSW روغتیايې واکسین کولو کلینک 

له الرې د خپل کوچنۍ COVID-19 واکسین کولود پاره وخت وټاکئ. 

څرنګه زه وخت ټاکلې شم؟
والدینوته سپارښتنه کیږې چې خپل کوچنیانوواکسینولود پاره هرڅه زرچې امکان ولرې وخت وټاکئ. 

 www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated همدا اوس آنالین وخت وټاکئ ـ
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