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حفظ نتایج واکسین
شما باید تصادیق تطبیق واکسین طفل تان را 

بمنظور ارائه برای زمان شمولیت او به مرکز نگه 
داری اطفال، داخل شدن به صنوف مقدماتی 

و شمولیت به مکتب نزد خود نگه دارید. 
والدین می توانند در هر زمان )قبل از 14 سالگی 
فرزندان خود( نسخٔه بیانیه تاریخچۀ ایمن سازی 

AIR فرزند خود را درخواست کنند: 

•  از حساب آنالین Medicare خود از طریق 
my.gov.au myGov استفاده کنید 

•  از أپ Medicare Express Plus از 
humanservices.gov.au/individuals/

 subjects/express-plus-mobile-apps
استفاده کنید.

•  با خط سؤاالت عمومی AIR با شماره 
809 653 1800 تماس بگیرید

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

• داکتر فامیلی شما
• بعضی شاروالیهائی محلی

• بعضی مراکز خدمات صحی

اگر در مورد آمادگی خدمات واکسین در منطقٔه 
تان اطمینان ندارید میتوانید به نزدیک ترین ادارٔه 
خدمات عامٔه صحی به تیلفون 055 066 1300 

در تماس شوید.  

به موقع 
کنید واکسین 

NSW Health

ین  به طفل خود به�ت
حفاظت را بدهید

آیا شما می دانستید که 
بیش از %94 از 
 NSW اطفال در

بطور کامل واکسین 
شده اند؟

Dari

health.nsw.gov.au/vaccinate

ن را  تاریخ تطبیق واکس�ی
یادداشت کنید

 واکسیناسیون به موقع بهترین محافظت 
از طفل شما در برابر امراض جدی است

 زمان واکسیناسیون فرزند 
خود را بررسی کنید
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واکسیناسیون را به تأخیر نیندازید  
واکسین ها أیمن هستند و بهترین محافظت را در 

صورتی که طبق برنامه واکسیناسیون NSW به موقع 
داده شود، برای فرزند شما انجام می دهند.

زمان هر واکسینی که به کودکان داده می شود توسط 
متخصصان به دقت انتخاب می شود تا اطمینان 
حاصل شود که اطفال در سنی که بیماری شایع 

یا جدی است محافظت می شوند. 

در صورت ریزش بینی یا سرماخوردگی واکسیناسیون 
فرزند خود را به تأخیر نیندازید. با داکتر یا نرس خود 

مشورت کنید تا مطمئن شوید فرزند شما در اولین 
فرصت محافظت شود.

چرا واکسین تطبیق گردد
•  تطبیق واکسین بهترین طریقه برای حفاظت طفل 

شما در مقابل امراض خطرناک میباشد.
•  واکسیناسیون از فرزند شما و جامعه شما 

محافظت می کند.
•  واکسیناسیون به کنترول امراض جدی قابل پیشگیری 

با واکسین کمک می کند. 

چه زمانی باید واکسین 
را تطبیق کرد

پرو گرام مصئونیت در ایالت نیو سوت ویلز واکسین 
کردن اطفال را در سنین آتی توصیه میکند:

• وقت تولد  
• 6 هفته گی 

• 4 ماهگی 
• 6 ماهگی

• 12 ماهگی
• 18 ماهگی

• 4 ساله

مهم این است که طفل خود را به موقع واکسین 
کنید. بهتر است قبال، با داکتر یا نرس خود وقت 

مالقات را ترتیب داده و زمان تطبیق واکسین را 
یادداشت کنید. 

بعد از واکسیناسیون
واکسین ها در محافظت از طفل شما در برابر 

امراض جدی محفوظ و مؤثر هستند. 

گاهی اوقات پس از واکسین، طفل شما می تواند 
عوارض جانبی خفیفی مانند درد، پندیدگی و 

سرخی در محل تزریق داشته باشد.

أگر درمورد احتمال تاثیرات جانبی آن کدام 
تشویشی دارید، با داکتر یا نرس خود 

صحبت نمائید.

واکسین رایگان انفلوانزا 
برای اطفال  

واکسین انفوالنزا )انفلوانزا( بهترین محافظ طفل 
در برابر  انفلوانزای شدید است. برای کودکان 

6 ماه تا زیر 5 سال رایگان است. واکسین انفلوانزا 
باید هر سال تزریق شود تا در برابر شایع ترین 

گونه های انفلوانزا محافظت شود. این واکسین از 
طرف ارائه کنندگان معمول واکسیناسیون شما در 

دسترس است.

 health.nsw.gov.au/flu برای معلومات بیشتر به
 مراجعه کنید.  

کودک خود را به موقع واکسین 
کنید تا وی را ایمن نگه دارید 

www.health.nsw.gov.au/flu

