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؟ ه استکرد افتی معمول خود را در  یفرزند شما واکسن ها  ای آ  

Did your child get their routine vaccines? 

واکسن    ایجاد شده توسطمحافظت  کودک ال رفتن سن با  با . داردرا در بری ترکمخطر  ی ماری ابتال به ب نسبت به  واکسن افت ی خطر هستند. در  یها ب  واکسن
از کودک خود   ها،به موقع همه واکسن  افتی . با درگیرندراقر دی جد  یها ی ماری در خطر ابتال به ب  کودکانممکن است رود.  یم نی از ب  ی دوران نوزاد یها

 .دی محافظت کن  گرانی و د

:به آدرس ImmunizeBC تی کودکان، به وب سا یبرا B.C های معمول اطالع از برنامه واکسن  یبرا
 children-young-immunizebc.ca/infants مراجعه کنید.

 ؟ پیدا کنیداطالع  فرزندتان  واکسیناسیون   بودن مدارک به روز از  چگونه 
.دی استفاده کن  زیر  آدرس به  (Vaccination Status Indicator Tool) نی آنال ونی ناسی واکس ت ی وضع نشانگر  معمول: از ابزار  یهاواکسن  یبرا

immunizebc.ca/vaccination-status-indicator

 .دی استفاده کن  زیر آدرس به  (Health Gateway) یاستان  نی داده آنال گاهی : از پا19-دی کوو یهاواکسن  یبرا
fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record

(  ی)خارج از بهداشت عموم  یگری د یبهداشت  ینمراقب اما  ،ندست ی ن  روزبه او  یواکسن ها   که دهدیفرزندتان نشان م نی آنال واکسیناسیونسوابق   اگر
فرزندتان را   ی. واکسن ها را در خواست کنیدفرزندتان  ونی ناسی از سوابق واکسنسخه ای . دی ری تماس بگ مراقبین بهداشتی، با آن اند کردهارائه ها را واکسن

 .دی گزارش ده   fraserhealth.ca/immunizationform در نی آنالبه صورت 

 یرا به نشان   ایشان یساز منی کرده است، سوابق ا افت ی در ای کلمب  شی ت ی را در خارج از بر 19-د ی ( کووی شما واکسن)هافرزند  اگر
immunizationrecord.gov.bc.ca  دی به وزارت بهداشت ارسال کن. 

د یکن دریافت کجا را  واکسن 

. همه  دی ری داروساز تماس بگ ای پزشک خانواده  ،خود محل  یعمومنکرده است، با واحد بهداشت  افت ی درمعمول را  یتمام واکسن ها هنوزکودک شما  اگر

 .هستند گانی را بی سیمعمول در  یهاواکسن

را ها  . همه پزشکان خانواده و داروسازان واکسندی مراجعه کن fraserhealth.ca/getimmunized  ت ی واکسن، به سا افت ی اطالع از محل در یبرا

 .دی ری از قبل تماس بگ در خواست آن  یبرا نی دهند، بنابرا یارائه نم

:دی ری خود تماس بگ   محل ی قرار مالقات با واحد بهداشت عمومتعیین  یبرا
4906-702-604       :دی کن  ی م یزندگ و یا هوپمیشن، ابسفورد، چیلیوک، اگاسیز  اگر در •

7087-476-604  : دی کن   یم ی زندگ Fraser Health فریزر یبهداشت  مناطق ر ی سااگر در •

 شتر یاطالعات ب یبرا

.دی ری خود تماس بگ محل  ی با واحد بهداشت عموم ای و  دی کن  دنی د fraserhealth.ca/immunizations از

CDNC م یت  یمنطقه ا یساز منیا

http://www.immunizebc.ca/infants-young-children
https://immunizebc.ca/vaccination-status-indicator
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record#.YlCyLrbMI2w
http://www.fraserhealth.ca/immunizationform
https://immunizationrecord.gov.bc.ca/
http://www.fraserhealth.ca/getimmunized
http://www.fraserhealth.ca/immunizations

