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ڤاکسەن ئەڤ شاتین کو هاریکاریا وە دکەن کو نەخۆش نەکەڤن

ڤاکسەن
بۆ ساخلەم مانێ شاتێن خۆ وەربگرن

چما پێتڤی یا من ب ڤاکسەنێ هەیە؟
ڵ دەولەتێن ئێکگرتین ئەمریکایێ دا، گەلەک 

نەخۆشیێن کو ب ئێکجاری خەلک نەخۆش دێخستن، 
هاتنە تێکبرن. ئێک ژ سەدەمێن سەرەکە بکارهێنانا 

ڤاکسەنێ یە. ڤاکسەن بۆ بەرگریکرنا ئەو نەخۆشییان 
هاریکاری دکەت کو دشێن ژ کەسەکێ ڤەگۆهەزنە 

کەسەک دی. دەما هوون شاتێن خۆ یێ پێتڤی 
وەربگرن، هوون خۆ و ئەڤیندارێ خۆ ل هەمبەر 

ئەخۆشییا دپارێزن.

ڤاکسەن چاوا دخەبتیت؟
ڤاکسەن ژ هەمەن ڤەیرۆسێ یە )زندیلۆک تێ بناڤ کرن( 
کو دبیتە سەدەما نەخۆشیێ. زندیلۆک تێ بکارهێنان داکو 

ڤاکسەن "بمریت" و یان الواز بیت. ئەڤ وە ناخۆش 
ناکەت. ڵ هەمبەر دا، ئەڤ هاریکارییا لەشێ وە دکەن 

کو دژی میکرۆب ۆ زندینۆکا شەر بکەت.

هندەک کەس پاش وەرگرتنا ڤاکسەنێ تۆشی 
باندۆرێن کێلەکی دبن. ئەڤ ل ناڤبەرا ئێک یان 

دوو رۆژان تێک دچن. 

هندەک کەسێ کێم، پاش وەرگرتنا ڤاکسەنێ تۆشی باندۆرێن کێلەکی 
یێ خەراپ دبن. گەلەک جاران، ئەو پاش چەن خۆلەکان یان چەند 

دەمژمێران ژ ڤاکسەنێ خۆیا دکەن. 

من پێتڤی ب چ ڤاکسەنا هەیە؟
خشتەیا ئالیێ دی ڤاکسەنێ پێتڤی یێ زارۆیان و مەزنا نیشان ددەت. 

مەزنسالێ کو ل دەما زارۆبوونا خۆ دا هەموو ڤاکسەن وەرنەگرتبن، 
گەنگازە پێتڤیەک زێدەتر هەبن. گەل بژیشک خۆ بئاخڤن داکو دیاربیت 

کو وە پێتڤی ب چ ڤاکسەنا هەیە.

www.vaccines.gov :بۆ ئاگەهیێن زێدەتر هەرە سەر

ئێش / سۆربوون             راشا سڤک                 تاڤا سڤک  بێنکێشانا دژوار           گێژبوون           راش / خۆرین           ڤەرەما گەڤیێ 

ناڤێ بژیشک من:

ژامرەیا بژیشک من:

کێ پێتڤی ب ڤاکسەنێ هەیە؟

باندۆرێن کێلەکی چنە؟

)BAHDINI( کوردی بادینی 
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ڤاکسەنێ 
پیتڤی بۆ 

وە

ئەڤ چ تێ 
بناڤکرن؟

ئەڤ ڤاکسەنە دشێت کێ پێتڤی پێ هەیە؟
بەرگرییا چ نەخۆشیێ 

بکەت؟
سەدەما نەخۆشیێ  چییە؟ زارۆ و تنێ زارۆ *

مەزنسال
تنێ 

مەزنسال


DTAP

یان
 TD /
TDAP

ئیکس

تاڤ، گول گەڤی و لەرزدۆشاخ

کوزاز
گرتنا دژوارا ماسکۆلەیان یان بێنکێشانا 
دژوار یان گرفتگی عضالنی دردناک و 

تنفس سخت یا داخورین 

کوخکا دژوار یان بێنکێشان، خوارن و کوخکا رەش
ڤەخوارنا دژوار 

چرکا دڤن، گەڤی و کەزەبێئانفۆالنزائیکسئانفۆالنزا

HEPAئێیکسA چێشیتەک نەخۆشییا جەرگێ سپیهەپاتیتا

HepBئێیکسB چێشیتەک نەخۆشییا جەرگێ سپیهەپاتیتا

HIBچێشیتەک نەخۆشییا ئێیکس
چرکا داپوشا دەردۆرا مێژی و مۆڤکێ پشتێهەمۆفیلوس ئانفۆالنزایا ب

HPVئێیکس
چێشیتەک نەخۆشییا پەنجەشێرا ژنانپەنجەشێرا ئستۆیی

چێشیتەک نەخۆشییە کو ب رێکا تێکلییا بالۆکێ شەرمگەهیێ
سەکسی ڤەدگوهەزیت.

IPVکو لەش نەشێت بلقیت و هەتا بێنێ بکێشیتسەقەتبوونا زارۆیانئێیکس

MCV4چرکا داپوشا دەردۆرا مێژی و مۆڤکێ پشتێمەنەنژیتئێیکس

MMRئێیکس

تاڤ، راش، دلۆپکرنا دڤنێ و پۆزێسۆرک

تاڤ، سەرگێژبوون و خوارینا ئەڤ پشکا ئۆوریون
دەڤی کو تف لێ تێ

تاڤ، وەرەما گەڤیێ، و پرزکمێرکتۆک

PCVچرکا کەزەبێپنۆمۆکوکئێیکس

RVتاڤ، دلچوون و زکچوونرۆتاڤیروسئێیکس

خوارینا سەرانسەرێ لەشیمیرکوتکمیرکوتک

راش و پرزکێ مەزنزونائێیکسزوستر

بۆ ساخلەم مانێ شاتێن خۆ وەربگرن
گەل بژیشک خۆ بئاخڤن داکو دیاربیت کو وە پێتڤی ب چ ڤاکسەنێن نۆ و چەک ئاپێ هەیە.

 __________________   _______________________________________ شاتێن نیشانکریێ ژێر پێتڤی نە بۆ:
)ناڤ(                                                                              )تەمەن(  

  _____________ )پێش نیڤرۆ/پاش نیڤرۆ(   _______________   _________________ دەما سەردانا وە یا پاشێ:
)رۆژ(                                      )دەم(                                                     )رۆژبوون(  

* تەمەنێ ناڤبەرا 0 هەتا 18

ساخلەمیا خۆ و ئەڤینیێ خۆ بپارێزن. ڤاکسەنێ خۆ وەربگرن.


