
 

 

 
(پپ19-یدا ران پ) کایراسپپه یپپرسششش پاپپ سشششوپد پاک دپا   ششش  

پبر یپ طف ل
 

 

پا    نهپشکند؟پپ19-یدااپبز گترپ زپآنپب یدپد پبر برپایراسپ کپپا هپ6چر پ طف لپپ

شووو د من و ویووصحی شوو ی شووار بحشی بران شوووه و  حا  به هامار ها شووفابا ه هاشووته  مبتال می  19-به ویروس کویداطفال که 

کددد  واکیوحدایوحور اطفال هنچدحو ااایه می  19-تریو پحامدهای ویروس کویدها هنچدار م افظی قوی ها برابر شودیدباشودد  واکیوحو

ها  هاههای تصشحنی ا  قبحل کوهکیووتارم م تو و یووایر فصالحیشووار ها  رکی فر  دارتوا د به والدیو اعتناه بحشووتری  یووبی به شوو می

  بدهد   

 

 د  ند؟پن  زپا     پدازپداپی پیکپبهپ طف لپآی 

 ییییییا ربزاگ و  وجوا ار به  ییییییبی کنتری هو  آر ا  بزاگتر و ماه 6 اطفال هاا د   حا  واکییییییحو هو  هو به  وجوا ار و اطفال

  کددد می هایافی

 

  نند؟ایپد ی فتپ متریپدازه یپ طف لپچر 

 ها قوی م افظی آ ها بدر ها توا دمی کنتر هو  ل اظم هنحو ا  ایییی  متفاوت یییا ربزاگ به  یییبی اطفال بدر مصافحی یییحیییت 

   کدد  ایجاه 19-کوید ویروس برابر

 

پبر یپ طف لپچقد پب یدپب شد؟پف صلهپزا نیپب  پدازپ الپاپدام

 اطفال باید بحو هو  اول و هوم حد اقل هشی هفته شبر کددد  

 

پتک ندپبرپبلکغپی پب  ا یپ طف لپتأث ریپبگذ  د؟ایپپ19-    پ کایدآی پا 

  گذااه  تأثحر مدفی میاطفال بر بشوغ یا بااوای    19- خحر  هحچ مداک یا هلحل عشنی وجوه  دااه که باوا کدح  واکیحو کووید

 

 نم ید؟پد ی فتپآنر پا     پتک ندایپآی پد شت،پ19- کایدپا پطفل

 ا  توا دمی واکیییییحو ایو  ناید  هایافی واکیییییحو م19-کووید ویروس به بتالا ا  پس ماه( )هو هفته هشییییی توا دمی شیییینا طفل بشی 

  کدد  م افظی آیدده ها ویروس ایو به شنا طفل شدر ابتال هوبااه

 

پ طف لپد پس پاکتبپچقد پب یدپب شد؟پپۀشد یزیه یپبرن اهاپا     پپ19-ف صلهپزا نیپب  پا     پ کاید

به طوا   ماو  بصد ا  هایافی هو  هوم 14 ما ی حد اقل هشووی هفته  حا  هاا د و    ۀبا فاشووش  19-اطفال به هو هو  واکیووحو کووید

های مصنول شوبر فی واکیوحوبرای هایا  19-او  قبل یا بصد ا  واکیوحو کووید 14یک طفل باید   قی بواهدد گرهیدکامل واکیوحده تش

   توشحه شوه    ا  طرف هاکتر فامحشی کددم ها غحر آر باید

 

پشکیم؟ابتالپشدهپب ش م،پ ی پداب  هپبهپآنپابتالپایپپ19- مپقبالًپبهپایراسپ کایدطفل گرپا پی پ

 رور مبتال شوویدم به بوووب با  وا اوم   توا حد هوبااه به آرمبتال شوده ایدم می  19-تار قبالً به ویروس کوویدبشی  اگر شونا یا طفل

بخشد حتی اگر شنا قبالً به آر مبتال ه  شده مصافحی بحشتری می 19-ا  هنحو ل اظم ایو واکیحو به شنا ها برابر ویروس کوویدآر   

توا د ها جشوگحری ا  امراض شوودید و مرگ و ایو واکیووحو هنچدار میمبتال شووویدم    19-به ویروس کوویدباشووحد  اگر شوونا هوبااه 

     کنک کدد اشی ا  ایو ویروس محر  

 

پخطرن کپدیگرپی پند  دپاجکدپ19- کایدپایراسپ هپ ستتتپاعنیپ ی پبهپهمهپ ی پآی پ. ندپشتتدهپبرد شتتتهپ  نکنپه احدادیتپ  ثریت

 ن  ت؟

 ببوو به اییم بطر اک مزمو امراض به ابتال افراه و میو افراه برای ه  هدو  هااه  وجوه هدو  19-کووید ویروس  خحر 

 مرتو شیییییتو اماکوم و مدا ل ها مایییک پوشییحدر ما دد شیی ی هایطر الصنل  نوهر اعایی مهنچدار باشییدد   شییده واکیییحده اگر

     ایی  مه   یاه بیحاا  هر واکیحو و یرفه هدگام ههار پوشا در هامهیی



 

 

 

پا     پب یدپ اپ االده یپچر پپسپن  ت.پا     پ   تپبهپن  زپدیگرپضرا یپغ رپه یگردهم ییپاپ جتم ع تپد پ شتر کپبر ی

 ؟نم یندپد ی فت

 بخش ها واکیحدایحور ههد می کاهش هیگرار به آ را ا تقال بطر و کرهه م افظی جدی امراض برابر ها شنا ا  واکیحو هایافی

  حا  19-کووید واکیییییحو اثبات به هنچدار وظایف و هافصالحی ا  بربی کدد می کنک شیییینا جامصۀ و هویییییتار اطفالم ا  م افظی

 افتو برای کدحدم یفر بواهحدمی اگر ایوم بر عالوه وغحره(  شفابا ه با هیدکدددگار ایاتحدم ش یم مراقبی کاامددار )ما دد هاا د

  باشحد  شده واکیحده کامالً  باید جهار و کا اها  قاط ا  بیحاای به

پ

ه یپبدنپ ن ش نپپدهدپا   ش  پب پتی  رپنننشش نپای مپ هپه یپزی دیپششن دهششکد؟پا پد سشت نبدنپ ن ش نپایپپDNAآی پا   ش  پا  دپ

پتد خلپد  د؟

نا شو که واکیوحو هابل بدر  شووه  هدگامیشونا تأثحری  دااهم حتی وااه هیوتۀ یوشول ه   نی  DNAبا ی  mRNA خحر  واکیوحو 

ایو واکیووحو  ه به بخش ا   اا ت ریک کدد    واکدش مصافحی بدر  چگو ه پروتحدی ایجاه  نایدد تاکه  ههدها یاه میشوووهم به یووشولمی

 کدد   های بدر شنا   دگی میها یشوله  شوه و  ه یشول تبدیل می

 

پب شد؟ش نپب زپهمپاثبتپایی بندپ ا پآزا ی چر پبعضیپ زپ فر دپبهبکدپای

اش ایو ایوی مثبی شووه  هلحل  PCRتوا د با آ مایش  و  پس ا  آلوهه شودر میا 90الی    19-کوویدیک فره مبتال به ویروس  تیوی  

به ایو مصدی  حیوی که شونا هدو  ه  مبتال  تیوی مثبی  اا تشوخح  ههد  ایو   یتوا د حتی مقداا کنتری ا  مواه ویرویو می  PCRکه 

 به ایو ویروس هیتحد  

 

  ست؟پ ض فیپدازپد ی فتپشر یطپا جدپآی پب شد،پد شتهپ یمنیپنقصپا پطفلپ گر

 هایافی اا مدا  ا 19-کووید واکیحو ایافی هو  یک هوم هو  ا  پس او  56 توا ددمی ایندی  ق  با یال 4 تا ماه 6 اطفال بشی 

 او  56 اا mRNA 19-کووید واکیییحو ا  ایییافی هو  یک توا ددمی آر( ا  بزاگتر یا یییال 5) ایندی  ق  هااای اطفال    نایدد 

  کددد  هایافی هوم هو  ا  پس

 

 نم یند؟پد ی فتپ  پ19- کایدپا     پتک نندایپ ج پد پا پ طف ل

   IWK شفابا ۀ ها یا و in-drop واکیحو کشحدحک هوابا هم ها

 

 تک ندپا    نهپشکد؟چگکنهپطفلپا پای

 

 هیی به کاا شوید: کهقبل ا  ایو

 

 اعتباا باشد  مدااباید  تاایخ کاات ش ی طفل شنا آ الیوم  به ش لدی واکیحو حغرض گرفتو اپایدن •

 ها شوات  حا  به تناس با شنام به شنااۀ تحشفور  حا  هااید  •

د  بصداًم شوووونا یک اینحل تا حدی بخاطر اپایدنحدیم یک اینحل حهدگام گرفتو اپایدنحدیم اینحل آهاس بویش اا فراه   نای •

د ا   باشووودم بصحاوی یووووابا واکیوووحدایوووحور طفل شووونا میا  تاایخ اپایدنحدی و یک اینحل که یاهآوای یک او  قبل 

      کدحدمیاپایدنحدی هایافی  

 

پتک ن دپ پ ینم نتپبگ رید:ایپگکنهچ

 

 توا حد بش ل ذیل اپایدنحدی بگحرید:م شنا می19-واکیحو کووید غرض هایافی

 

 booking-flu-https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid بش ل آ الیو ها کشحدحک:   •

شوامم و او های  7ی  شوب  ال 7ا   م)ا  هوشودبه الی جنصه  7772-797-833-1با هایل  نوهر شونااۀ    ا  طریا تحشفور: •

شوام(  شونا باید ا  شونااه تحشفور کا اها تناس بگحرید و هدگام تناس گرفتو باید ها   6شوب  الی  10ا   م  شودبه و ی شودبه

 ریو ااه گرفتو اپایدنحدی ایی )به بخش "بدمات موجوه ترجنه" حا  به ترجنار هاشوته باشوحدم ایو بهت د  اگرحکا اها باشو 

 مراجصه کدحد(

  Project Beacon -How to Book a Vaccine Appointmentیایی آییحدس مراجصه کدحد   برای مصشومات بحشترم به ویو

https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf


 

 

 ( 19-ویروس کرونا )کووید

 19-کووید  واکسی   
 مصؤنیت و عوارض جانبی احتمایل واکسی   

 : رهنمود واکسیناسیون کانادا 19-واکسی   کووید

 برای اطفال و نوجوانان 19-واکسی   کووید
 (NACI)دیه واکسیناسیون پیشنهادات کمیتۀ میل مشوره 

 

 

پ  پپ د پ ن م:پin-Dropتک ن مپ ل ن کپچگکنهپای

 

کددد  شوونا تغححر میها هفته به هفته های ایو کشحدحکها و  مارشووو د  م ارفراه  می  Drop-inهای مختشف ها ها کشحدحکواکیووحو

  clinics-vaccine-in-https://www.nshealth.ca/drop. :جا هایافی  نایحدها اا ها ایدتوا حد لیی جدید ایو کشحدحکمی

 clinics-vaccine-19-covid-https://pans.ns.ca/walk:  کدددبا ی میاا   in-Dropهای  کشحدحک قش  ها  حز هوابا ه

 

پ: ترجمهاکجکدپخدا تپپ

 

-833-1توا د ححو گرفتو اپایدنحدی ا  طریا شوونااه تحشفور  ا گشحیووی هاشووته باشوودم میشووتری  حا  به بدمات لیووا ی غحر ا  اگر م

تنام یوووا ت مربوط به    می ی ا  متخووووووحوبصداً لیووار مختشف موجوه ایووی(    125کدد )بحش  هابوایووی ترجنار  797-7772

   کددا ها مواه واکیحوم پایخ ااایه میو به هر  وا  گرا ی و ترهید آ ه کرهه ی اا ا  مراجصحو پریار ش

توا دد هدگام هایافی واکیوحو آ را مطالصه می  کددد که مشوتریارهای مختشف ااایه میاا به لیوار  ها )بروشوواها(ها  حز ایوالههوابا ه

 ترجنه  نایدد  برای شار باشدد که بتوا دد آ را د  هنچدارم من و ها آ جا کاامددار   حز   ناید
 
Coronavirus (COVID-19) 
COVID-19 Vaccine  
Vaccine safety and possible side effects 
COVID-19 vaccine: Canadian Immunization Guide
COVID-19 vaccine for children and youth 
Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination | CDC 
 

https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics
https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics
https://www.nshealth.ca/coronavirus
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine?fbclid=IwAR1I4knWQytDQUxUKS3hlSriSZElTxIVoKZ8o_gRMYjyGXzQePa5fFccrTg
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children/safety-concerns-side-effects.html#a2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-26-covid-19-vaccine.html
https://caringforkids.cps.ca/handouts/immunization/covid-19-vaccine-for-children
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html#:~:text=About%20Vaccination%20for%20Children%20and,with%20their%20COVID%2D19%20vaccines.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html#:~:text=About%20Vaccination%20for%20Children%20and,with%20their%20COVID%2D19%20vaccines.

