
بسکیاربیا ھچرتفد
تبثویگدامآ

نویسانیسکاو
ناتدنزرف19-دیووک

19-دیووکنسکاوھچرتفد
امشدنزرف



.دیسرپبکشزپزادیابھکیتالاؤس•
.دینکرت ناسآارکشزپھبھعجارمھنوگچ•
یاربیگدامآبسکروظنم ھبیتامادقا•

.ناتدنزرف19-دیووکنویسانیسکاو
ناتدنزرفزاتبقارمروظنم ھبیتامادقا•

.کشزپھبھعجارمزاسپونیحرد

-1-

19-دیووکنویسانیسکاوندرکرت ناسآهوحن
!دیزومایبارناتدنزرف

!میھدماجناارراکنیادییایب
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لحمھبدوخهارمھارنآودینکیرادھگنھچرتفدنیازا
.دیرببناتدنزرفنویسانیسکاو

کشزپمان

ناکمخیرات

19-دیووکنویسانیسکاویاھ ناکموخیرات

ناتدنزرفمان
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؟تسیچ19-دیووکرباربردناتدنزرفندشھنیسکاورگیدتیزم2

1.

2.

.ناگیاسمھوناتسود،هداوناخابرادید

.اھ ترسنکواھ یزابرھشھبنتفر

ردتکرشودنامبھسردمردوادنککمکدناوت یمناتدنزرفندشھنیسکاو
:دننام،دنک یمرت نمیاشیارباریھورگیاھ تیلاعف

رداھنآزاتظفاحمشورنیرتھبناتدنزرفنویسانیسکاو
.تسا19-دیووکربارب
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ھبًالبقناتدنزرفرگایتح
مھم،هدشالتبم19-دیووک

.دوشھنیسکاوھکتسا

ناشنندبھبنمیاتروصب19-دیووکیاھ نسکاو•
.تسالکشھچھبسوریوھکدنھد یم
داجیایتظافحھچسوریورباربردھکدناد یمندبهاگنآ•

.دنک
ھتشاددایھبارسوریوھکدزومآ یمندبھبنسکاو•

.دشابهدامآنآابهزرابمیاربودشاب

،دنکادیپسامتسوریوابامش هدشھنیسکاودنزرفرگا•
.دوبدھاوخنآرباربردعافدهدامآواندب

-دیووکھبناتدنزرفیالتباثعابدناوت یمننسکاو•
.دوش 19

دنک یملمعھنوگچنسکاو
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عبانمھب،رتشیبتاعالطاوتالاؤسنیاھبخساپیارب
ارQRدکنیاایدینکھعجارمرخآھحفصرددوجوم
.دینکنکسا

1.

2.

19-دیووکرباربردمدنزرفزانسکاواتدشک یملوطتدمھچ
؟دنکتظفاحم

؟مشابھتشاددیابھچیراظتناھچنویسانیسکاوزادعب

؟درادزاینیتیوقتزودکیایزودکیزاشیبھبمدنزرفارچ

؟دنزبنسکاودیابایآ،دشابهدشالتبم19-دیووکھبًالبقمدنزرفرگا

ھنیسکاوناتدنزرفھکینامزودیروایبدوخهارمھارھگربنیا
دیسرپبکشزپزا،دوش یم

.دینکتشاددایریزرداردوختالاؤسایدینزبکیتاراھنآ

؟دیرادیتالاؤس19-دیووک نسکاودرومردایآ
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ای »راشف«،»کچوکنوگشین«کیتسانكممھكدییوگباھنآھب•
،»درد«دننامیتاملکندربراکبزا .دننكساسحا »کنوخیس«
.دینکبانتجا »نزوس«ای »قیرزت«

وتظفاحماھنآزادنناوت یماھ نسکاوھکدیھدحیضوتاھنآھب•
.دننکظفحارناش یتمالس

،تساهدشگرزبیفاکدحھبناتدنزرفرگا•
واابارشا  ھعجارمتبوندیناوت یم
؛لاثمناونع ھب .دینکیزیر ھمانرب
مارآسفنتتانیرمتدینککمکاھنآھب
نسکاوتفایردنیحدنناوت یمھکار
.دننکنیرمتاردنریگراکب

ھکدیھدحیضوتنات نادنزرفھب•
ھچدنوش یمھنیسکاوھکینامز
.دنشابھتشادیراظتنا

ناتدنزرفندشھنیسکاوزالبقدیابھکیتامادقا
دینکذاختا
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دیھاوخدوخهارمھناتدنزرفنسکاوتفایردھعجارمتبونردھکارییاھزیچ
.دینکتشاددای،دننککمکوایتحاروشمارآظفحھباتدروآ

دوخهارمھیندیشونوهدعو نایمکی•
دیتسھرظتنمھکیتدمرداتدیروایب
.دیشابتحار

وتپایباتک،یزاب بابساکی•
لوطرداھنآاتدیروایبناتھارمھ
وتینماساسحانویسانیسکاوماجنا
.دننکشمارآ

ناتدنزرفندشھنیسکاوزالبقدیابھکیتامادقا
دینکذاختا
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ھصق،ندناوخزاوآ،واندرکلغباب•
،ندرکتبحصیمرنھباینتفگ
ھیامودینکترپارناتدنزرفساوح
.دیوشواشیاسآ

ندرکرارقربوندزدنخبلاب•
دییوگبناتدنزرفھبیمشچطابترا
.تسابترمزیچھمھھک

اییرطبابیھدریش،ھنیسزایھدریش•
یشوردناوت یم،کناتسپزاهدافتسا

ندرکمارآوندوسآیاربیلاع
.دشابناتدنزرف

اروا،دوش یملاح ھتفشآکدوکرگا•
ھکدییوگبواھب،دینکمارآوتیامح
.دنکھیرگدرادنیلاکشا

ناتدنزرفندشھنیسکاوزالبقدیابھکیتامادقا
دینکذاختا
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.دیشابھتشاددایھبیدعبنویسانیسکاوتبونیارباردراومنیا

نویسانیسکاولوطرداتدرککمکناتکدوکھبھکدینکتشاددایاردروم3
.دنکظفحاردوخیگدوسآوشمارآ

1.

2.

3.

ھبھنوگچنسکاوھکنیاوھعجارملوطردناتدنزرفبسانمراتفر•
.دینکیروآدایواھباردرکدھاوخکمکوازاتظفاحم

زیچھمھدیوشنئمطماتدینامبیقابندوبرظنتحتتدمیارب•
.تسابوخ

راککینویسانیسکاوزکرمکرتزاسپ•
،دیوربکراپھب،دیھدماجناصاخ
.دیھدماجنایزابکیای،دینکیورهدایپ

19-دیووکنویسانیسکاوزادعبدیابھکیتامادقا
دینکذاختاناتدنزرف
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دیابیبناجضراوع
زوردنچفرظ
.دنوش دیدپان

اھنآاما،دنوش یمنیبناجضراوعراچدناکدوکھمھ•
.دنتسھلومعموعیاشرایسب
لحمردیزمرقایمروت،دردلماشیبناجضراوع•

یاھدرد،دردرس،یگتسخساسحا،نسکاوقیرزت
.دنشاب یمزرلایبت،عوھتتلاح،ینالضع

لاحردناتدنزرف ندبھکتسانآھناشنیبناجضراوع•
.تساسوریورباربردتظافحداجیا

نسکاوجیاریبناجضراوع
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:اھ تشاددای

مادکچیھ

قیرزتلحمردیزمرقایدرد
نسکاو

بت

زرل

ینالضعیاھدرد

دردرس

یگتسخساسحا

:یبناجضراوع

نآھبنویسانیسکاوزاسپناتدنزرفھکیبناجضراوعزاکیرھرانک•
.دینکتشاددایاررگیددراومودینزبکیتدشالتبم

.دیراذگبنایمردکشزپاباردراومنیایدعبھعجارمرد•

نسکاویبناجضراوعیبایدر
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اتدینککمکناتدنزرفھبدیناوت یمنآماجناابھکدینکتشاددایاردروم2
:دوشرتھبشلاح،نسکاوعیاشیبناجضراوعھبالتباتروصرد

1.

2.

ھلوحکی،دردھنوگرھشھاکھبکمکیارب•
یورارراد منوکنخ،زیمتتروصوتسد
.دیھدرارقنسکاوقیرزتلحم

تحارتسایبوخبناتدنزرفدیوشنئمطم•
.دنک یم

دشونبتاعیامیدایزرادقمدیھاوخبوازا،درادبترگا•
.دنکنتربکزانوکبسسابلو

 ®Tylenolدننامھخسننودبیاھورادبسانمزودصوصخرد•
شھاکھبکمکیارب )نفورپوبیا(®AdvilایMotrin®ای )نفونیماتسا(
.دینکلاؤسواکشزپزایتحارانایدردرس،بت،درد

ایدنا هدرکنارگنارامش،هدشرتدبھکتسالتبمیبناجضراوعھبوارگا•
.دیریگبسامتدوخکشزپاب،دنا هدیشکلوطزور2زاشیب

یبناجضراوعنیکستھبکمکیاربیتامادقا
جیار



زایشانتیساسحیاھ شنکاواییدجیبناجضراوع
.دنتسھردانرایسب19-دیووکنویسانیسکاو

تساوخردًاروف،درادارمئالعنیازاکیرھناتدنزرفھچنانچ•
:دینکیکشزپیاھ تبقارم

.ھنیسھسفقدرد°

.سفنیگنت°

ردھبرضایشرپ،عیرسشپتساسحا°
.بلق

دیریگبسامتدوخکشزپابینامزھچ
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یتیوقتاییلومعمخیرات

دیسرپبدوخکشزپزاارناتدنزرف19-دیووکنویسانیسکاویدعبتبونخیرات
.دیسیونبریزرداراھ خیراتو

تظفاحمموادتیاربھکار19-دیووکنسکاویدعبهدشھیصوتزود•
.دینکتفایرد،تسازاینناتدنزرفزا

داجیاوسوریولکشھکدشابیتیوقتیاھزودلماشتسانکممرمانیا•
.دننک یمیروآدایندبھباررتشیبتظفاحم

ھیصوتایتسیمازلاناتدنزرفیاربھکییاھ نویسانیسکاوریاستیعضو•
.دیرادهاگنزورھب،دوش یم

یدعبتامادقا
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مامتزاریزتامادقاماجنااب،ندشھنیسکاوربهوالع
ردناتدنزرفودوخزاتظفاحمیاربدوجومیاھرازبا
:دینکهدافتسا19-دیووکربارب

رباربردنانچمھ
دینامبنمیا19-دیووک

کی،یمومعهدیشوپرسیاھاضفرد•
دیشوپببسانمشزاربابکسام
تروصبدنناوت یمھکیناکدوکیارب(
.)دننزبکسامنمیا

هدیشوپرسیاھاضفردروضحزا•
یاوھنایرجنودبییاھاضفای
.دینکزیھرپبسانم

رداوھنایرج،اھ هرجنپنتشاذگزاباب•
.دیشخبدوبھبارنات ھناخ

وناتسوداب،ناکماتروصرد•
عمجزابوریاھاضفردهداوناخ
.دیوش



مکیارب
ھبک

ظافح
زات

دوخ
و

رباربردنات هداوناخ
وریو

-دیووکس
زا19

امش
!میرازگساپس

:دوش یمادھادرفنیاھبھمانیھاوگنیا:خیرات
-دیووکنسکاونامرھق

19





.دننک G تظفاحماه یرام@ب ربارب رد دوخ  هعماج زااه نامرهق نیا 6هنس2اونامرهقربا ک) الاح#ِج

 یاربو دروآ شدوخ ەارمه ارشقالعدرومیاه یزاO باMسا زا K)#ِج
 رد Kچوکنوگش`ن .درک ەدافتسا [\ش سفنت زا هشاOمورآ هکنیا
Oو درک سحشوزا d6دوبنوسآ ردقچ« .دش مامت را«

یاه مدآ هکدننک G کمjk dح انوا ،دنا یوق را@سhاه نس2او«
»ننومO نم)ا مه تفارطا

 ربارب ردوت زا هک دنuسه stرمان jkظافح pqس ک) لثماه نس2او«
».دننک G تظفاحم یرام@ب

نوش م@}یyبم@نوت [ن هک یزwر v@خیاه بورک@م«
»نرا@مدوجوب اراه یرام@ب زا v@خ

»!#ِج دنuسه صاخ v@ختردقربا زا |ون لثماه نس2او« »؟مراد زا@ن نس2او نیا هO ارچ« .هنارگن [d رطاخ ���مه هO و هنزب نس2اوەرارق#ِج

 :19-دیووکنسکاونامرھقربا
یسِجناتساد

لخاداتدیراذگبکارتشاھبناتدنزرفابارنویسانیسکاوناتسادنیا
.دنکیزیمآ گنرارنآیاھریوصت

یزیمآ گنرھحفص



تسارتمسQRدک،لوادتمتالاؤسهدھاشمیارب
.دینکنکساار

کنیلعبنم
تشادھبهرادا19-دیووکعبانم
سلجنآسلیمومع

VaccinateLACounty.com

19-دیووک )FAQs(لوادتمتالاؤس
سلجنآسلیمومعتشادھبهرادا

ph.lacounty.gov/media
/ Coronavirus/vaccine/ 
resources.htm#FAQs

دینکنکساارریزQRدکای
ولرتنكزكرم19-دیووکیاھنسکاو
وناکدوکیارباھ  یرامیبزایریگشیپ
ناناوجون

cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/ 
recommendations/children
-teens.html

زاسپV-safeتمالسرگنیبزاب
نویسانیسکاو

cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/vsafe. 
html

نادازونیاربهدشھیصوتیاھ نویسانیسکاو
یگلاس6اتدلوتودَبزا،ناکدوکو

cdc.gov/vaccines/schedules/ 
easy-to-read/child-easyread. 
html

یاربهدشھیصوتیاھ نویسانیسکاو
ھلاس18ات7،ناکدوک

cdc.gov/vaccines/schedules
/easy-to-read/adolescent-
easyread.html

نویسانیسکاویعامتجاتاعالطا
19-دیووک

http://publichealth.lacounty
.gov/media/Coronavirus/ 
vaccine/outreach.htm
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19-دیووکعبانم
دینکهدافتساریزعبانمزا19-دیووکنسکاوابرتشیبییانشآیاربافطل

http://www.vaccinatelacounty.com/
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adolescent-easyread.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/outreach.htm


هرابردرتشیبتاعالطابسکتھج
یناشنھبنویسانیسکاو

VaccinateLACounty.com 
دییامنھعجارم


