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وی) رتھبی باری فدنزر شام  ھبرجت میاسنزای (کاوسانیسن
 

A Better Immunization Experience for your Child 
 

در) فزرناتدن چھبن اید فگت:  آمهدا شهد برای ایمنسزای (واسکنیھ کن
 • ساتافزا ھد کملھاھیی کھ جوتھ وکدر کا بھ زوسن جلب می-

 ننکد مانند «خییلدوز  تمام میدوش ح ولات بھتاوخ رھد

 شد.»

 • اطمنیناخ اطداد رن غلط، مانند «ددر نگیمیدر.» ربای
د بھ رپسش «آیاد درد ا؟در»، سقمت «چھ  پاخساھی پیشناھی

 باید رکد»رد  بالار ا بیبنید.

رذ اوخیھ درکن – ربای مثال گفتن، «متأسمف کھ  • معت
رین کار را حتمل کنی.»  ناچاا ی

 

و کاسن یازوس ندز نش ایا دندیک دردآرو باا .دشینار ھنامیاھی

ز بھتیر ربای ش یود رھام و زرفندتنا  بھ رجتھبا یینمسای

 رھنموناوخ ھندش د.
 

 ارهنمایی 1#: قبل زا رفتن بھ محل اوکیسناسیون فرنزد خدو
 ار آماده نکید

 

 اربی ھھمینس ن:

 
 فتسااھد پ زامداھا و سچباھییب  ار یسح ن ردظیگب ررید:

 
یا ن وصحمالت با سمددو درکن گیرنهداھدرد ی ومجرد دو

تسوپ ،ا حساس ر دردا کھاش میدھند. بھ روط ممعول 60 قدیقھ

ر ق بلزا نوبت وکاسندز ن، بایا دین رفادروهاھر ا مطابقسد وتی

 کھ ر ربوی سبھتاھیشنا شونتھهدش  سا تساتامعل کیند. پسزا 

 • دوکناک بھوخ بیزا  سحااسات رمابقانشناآ ھاگند. چ رھند
و کاسنیاسیون میتواند رباش یامضا طراآ بور بادش،ا ام

س یع کینرد د طول ونبو تاکسنیاسیونو  نیز رھ گاه کھ با

 زرفندتنارد  آ درومن حصبت میکینرآ دماشر دوخ اح فظ

 ینکد.

دراقع بنیناھح و امتیگرانھرد  پیش بگیرید.  • وریکو ی

سا تامعلا ین وصحمالت، زرفندتنا راز یرنظر بگیرید تا بھ روط

 اتافقی پامد یار بسچ ا نخورد. پامداھسچ و باھی بی سحیر ا

ازا  بیشتد راخوراھناھ ودبن خسنھ زپشرخ کیداری درک.  تیمون

 
 رباا یطاعالت خاص رد باھر ملحسا تامعل پامد یابسچ  بی

 سحی،زا  رماقتبگر بھداشتیدوخ  بپسرید.
 

وی ستنیک  هارنمییا 2#: فناتدنزر ار در ملح سکاوانیسن
 هدید

 

 باسا تافا زا ھدینر ھانامییھا،زرف ندتناز رد ار نامو کاسندز ن

 ستکیند ھید:

 
 اربی ھھمینس ن:

دوک کان نوپا و رخدساالن:

ب ھ طور کیل دوکناک ونپاو  پیشد بستانی بالای 2س الر ا باید
 کیم پیشفر زا تن بھرد امناگه یا ونباو تکسنیاسیونا زا ین

 وضومع مطلع نمدو.

 
ک دوکان نس مدسرھ:

ز کی زور قبلزا  رب ای بیشتر دوکناکس ن سردمھ،آ ماسهدای
ز ارب وکدناک سمنتآ رامسهدازا ی و کاسنیاسیون کافیسا ت. ی

 دمتی پیش مفیدتوخ رھاد دوب،ا اما ین وضومع سبتیگ بھا ین

 دراد کھ زرفندتناچ گونھ باآ ن کنار مآیید.

 
 ھنیماگ کھرد  و درومکاسن و ونتتبنارد رد امناگه با زرفندتنا

 حصبت میکیند:

دوکا حممک بھ د: زرفندتان یا ر ک  • نیکست دادا نکراه کوک
 

 چھب اید فگت:
 حاتل سشنتھد رد نما دوخ نھاگدارید.

 
د بھا ورآ ماش میھدو د رچ ا؟ دزنیک بھ دوخ نھاگداشتن کوک

عاب ث میدوش کھ پاھایش ثابت بامنند تا وکاسن ودبن ھیچخ طیر

ب ھد وا اھد شود. صاف نشستن بھ کودناک کمک مکینسحا داس

ا مینو ت کتنرل بیشتد یراشتھ باشندزا . رماقتبگر بھداشتیدوخ 

ارب دوک ضو ردعیت صافر ا ی  پبسرید تا نمونھاھی شناندن ک
 شام ضوتیحد ھد.

 • رآماشد اشتھ باشیو د باحل نیص افو  مالیم حصبت کیند

 • بادص اتق بھ شسرپاھ پاسخد ھیو د و زااژهھاییسا تافھد کیند
ک ھا ضطرار با کھاش میھند – ربای مثال بگویید،

 «نکممسحا تسا اس شفار،چ الندهدش ن یاس یوخنشاد کتھ

 ابشی.» زا لکمھاھیی مانند «درد، دصمھ، یا نیش»سا تافھد

 نکیند.

 • متیوایند بگویید «براس یملا ماندن بھو کاسنحا یتاد جاری.

ز درکن باح باب، فرفره، یا  • ترپ کردن حواس کدوک: با بای
ز دصاراد  رباق یا زومیاکلس یع کیند  سا کیباب بای

ب الفاصلھ قبلزا  رزتقیو کاسن، ، ھمزنامو  بعآ زا دن،

 وحاس وکدار ک ترپ کینزا .د وکدناک رزبگترد ر دروم

 داور با کمک کی زوسنرد  باوزیت رزتیق میدوش.
د رسیع است.»  سحااسش مثل کی سیوخنز کن



 

، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان(  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  اس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کمتم
 

 

 چییز کھآ ناھر ا ھیجانھدز مکینؤس دال کیند. ربای پرت کدوکان 3 سالھ و سمنرت:

 • سفنت عمیق:زا  زرفندتنا وخبھاید تاز رد نام رزتیق
 اوکسن بادزم عمیقشاد تھ بادش (وفت کنزا .)د زرفندتنا

 اوخبھید تا:

درک نوح اس دوکناک رزبگتر، ھمچینن میتواینزا د کتاب،

 سدتاھھاگی خپش سومیقی، یاسد تاھھاگی خپشو یدویی

 سدتی نیسا زتافھد کیند.
 
 

آاھنشر ا بھ وصرت حباب بھ بیورن فوت کند  • د ب

 • وانمدو کند کھ با فوت درکن میوخاھش دیعمر اخ ماوش
 نکد

 • بھ کی فرهرف یاورد ن فوت وفتک توف کند

رچ ا؟ وژپھش شننا میددھ کھ خبشیزا  مغز کھا حساسار درد 

 درپازش میکنز رد دامنی کھرد  ھنماگو کاسنیاسیوناوح س

دوک ترپ میدوش کمتر فعالا ست.  ک

 
 رخدساالن:

رچ ا؟ تنفس عمیق بعاث میدوش کھ دبن سنبت بھضا طراب

 وکانش مالیمتیر شنناد ھا .دین کار ھمچینن بھ دش ترپن

 وحاس وکدک نیز کمک مکیند.

 
 انجماا ینش گدراھ متیواند رجتبھ وکاسنیاسیونر ا بھ صرفتی

 • سدرخنالاش یروخاره: قبلزا  رزتیقو کاسن، ، ھمزنامو 
ب عآ زا دن بھ زرفندتناش یر دبھید. وژپھش شننا میھدد کھ

 این کار بیخ طا رسو ت بعاث نوخاھدش د کھ وکدک

 سحااسر درد ا با دروخنش یر مادر پیوند دھد.

دوک ماھرتاھی کناآ رمدن با قومعتیاھی  تبدیل کند کھآ رد ن ک

 بقلاهو سرتناک یاوشد ار را نیز بیامدزو.

 
ز او(کسنیاسیون)،زا   رباآ ییھاگ بیشترد ر باا ھرینمس ای

 رچاش ؟یر مارد بھ فرزندتنارآ ماش میدھد. مکیدنو  طمع
 شیرینش یر ماوح رداس وکدر کا (از رزتیق وکاسن) پرت می-

 کنش .دیر مارد ھمچیننراد ای وماد رآمابخش نیز تسھ.

 وبسایس تازنام Immunize BCد یدن کیند:

                                                    .https://immunizebc.ca/ 
 

(HealthLinkBC Files) ساری رپونهدھایآ گاھیسراین 

 • رخدساینال کھ ریش خشک میخورند: میتوایند بالفاصلھ
 قبلزا  رزتیق وکاسن بھ دوکناک 12 مھاھو  کوچکترش ربت

آ قند دبھید.  ب

 رد بارهیا منسازی کدوکان:
 

 50a#س یستما یمنی زرفنش دامو و اکسن

 50b# زمایای وکاسنیاسیون ربای زرفنش دام

ا دوکیک بیخ طرند  50c#و کاسناھرود ین

د و چھ ومای ا دوککی:و اکسناھح ای  50d#و کاسناھرود ین
 سھنترچ و دا

 رچا؟ وژپھش شننا مھدید کھا ین رشبا تگر 1-2قد یقھ قبل زا
 رھ عمل شزپیک بھ وکدد کاھد شود، بعاث میدوش کھ وماد

 یشمیایی طیبیع ستکینرد درد  مغزآ زاوش دند.

 
آ ت قنر دا رد منزل آامھد کینو د بادوخ  بھ محل  یمتواینرش دبب

 اوکسنیاسیون زرفندتنا ببریس .دازنام بھداتش کانادا صوتیھ می-

 کند کھ رھ وگنھآ بی کھ بھ دزوناداند اھد میدوش ساتریلیدوش هز.

 
آ قند: ربای تھیھرش بت ب

  
 

آ شیار ر بھ مدت 2 قدیقھد ردح  قل دروخن  • درس ب
  

 
 شوجبایند.

رو شکر رارد  10 مییلل تیر (2 قاشق  • کی قاشقچ اخیی
آ وجش رد کی ظرفسا تریل د رد هدشار  چایوخری( ب

 حل کیند.

آ قنر داد ر چخیال   • قبلزا  ونبت وکاسنیاسیون،رش بت ب
 بگذاریا .دینرش بت باید رظف 24 سعات صمرف دوش.

 
آ ت قند  1 تا 2قد یقھ قبلزا  رزتیق وکاسن، 2 مییلل تیرش زا ربب

 را با فنجان، قاشق یارس نگ بھ فرزندتنا دبھیو د مقدار باقی

 مانر هدارود  ربیزید.

 
 ربارآ یما درکن دوکیک کھخ رد انھ ناراحتی یا رگیھ میکنزا د

 

 اینرش بسا تتافھد نکیند.                                                                                                                                                     
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