
SHPN (HP NSW) 210822-7.

سوابق را نگهدارید
شما باید سوابق ایمن سازی کودکتان را برای ثبت 

نام در مهد کودک، کودکستان و مدرسه ارائه 
بدهید. والدین می توانند در هر زمان )قبل از 14 

سالگی فرزندان خود( کپی بیانیه سابقه ایمن سازی 
AIR فرزند خود را درخواست کنند:

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

•  با استفاده از اپ Medicare Express Plus در 
humanservices.gov.au/individuals/

subjects/express-plus-mobile-apps

 AIR با تلفن زدن به خط تلفنی  • 
به شماره 809 653 1800

کجا واکسن بزنید
واکسیناسیون در جاهای زیر عرضه می شود:

• پزشکان عمومی
• برخی شهرداری ها

• برخی مراکز بهداشت اجتماعی

اگر درباره خدمات موجود در منطقه تان مطمئن 
نیستید، می توانید با واحد بهداشت عمومی به 

شماره 055 066 1300 تماس بگیرید. 

به موقع 
واکسن بزنید
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ین محافظت   به�ت
را به کودکتان بدهید

آیا می دانستید که بیش 
از 94% کودکان 

نیوساوت ویلز بطور 
کامل ایمن سازی 

شده اند؟

Farsi

health.nsw.gov.au/vaccinate

تاریخی را برای واکسن 
زدن کنار بگذارید

واکسیناسیون به موقع، بهترین محفاظ برای 
کودک تان در برابر بیماری های جدی است.

 ببینید نوبت واکسیناسیون 
فرزندتان کی هست
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واکسن زدن ها را به تعویق 
نیندازید  

واکسن ها ایمن هستند و در صورتی که طبق برنامه 
واکسیناسیون NSW واکسن ها به موقع به آنها داده 

شود، بهترین محافظت را برای فرزندتان ایجاد 
می کنند.

زمانی که هر واکسن به کودکان داده می شود توسط 
متخصصان به دقت انتخاب می شود تا اطمینان 

حاصل شود که کودکان در سنی محافظت می شوند 
که بیماری شایع ترین یا جدی ترین است.

در صورت آبریزش بینی یا سرماخوردگی خفیف 
واکسیناسیون فرزند خود را به تأخیر نیندازید. با 

پزشک یا پرستار خود مشورت کنید تا مطمئن شوید 
فرزند شما در اولین فرصت ممکن محافظت می شود.

چرا باید واکسن زد
•  واکسیناسیون بهترین راه برای محافظت کودکان تان 

از بیماری های جدی است.
•  واکسیناسیون فرزند و جامعه تان را محافظت 

می کند.
•  واکسیناسیون کمک می کند تا بیماری های جدی 

قابل پیشگیری با واکسن کنترل شود. 

چه وقتی واکسن بزنید
برنامه ایمن سازی نیوساوت ویلز توصیه می کند که 

کودکان در سنین زیرین واکسینه شوند:

• در هنگام تولد 
• 6 هفتگی 
• 4 ماهگی 
• 6 ماهگی

• 12 ماهگی
• 18 ماهگی
• 4 سالگی

مهم است که کودکتان را به موقع واکسینه کنید. 
بنابر این وقتی را از پیش تعیین کنید، با دکترتان یا 

پرستار قرار مالقات بگذارید و آن تاریخ را برای 
واکسینه کردن کنار بگذارید. 

پس از واکسیناسیون
واکسن ها در محافظت از کودک در برابر بیماری 

های جدی ایمن و مؤثر هستند. 

گاهی اوقات پس از واکسن، کودک شما می تواند 
عوارض جانبی خفیفی مانند درد، تورم و قرمزی 

در محل تزریق داشته باشد.

اگر در مورد عوارض جانبی احتمالی نگران 
هستید، با دکتر یا پرستار تان صحبت کنید.

واکسن آنفلوانزای رایگان 
برای کودکان  

واکسن آنفوالنزا )فلو( بهترین محافظ برای کودک 
تان در برابر آنفوالنزای شدید است و برای کودکان 
6 ماه تا زیر 5 سال رایگان است. واکسن آنفوالنزا 

باید هر سال تزریق شود تا در برابر شایع ترین 
گونه های آنفوالنزا محافظت ایجاد کند. این 

واکسن نزد عرضه کننده ایمن سازی معمول تان 
موجود می باشد.

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

کودک خود را ایمن نگه دارید
به موقع واکسن بزنید

www.health.nsw.gov.au/flu

