
نه پوهېږم.

غواړم چې واکسین شم

د خبرو اترو الرښوونې:
د عامو اندیښنو او FAQs لپاره شاتینی پاڼه وګورئ. 	
که د واکسینو کولو پریکړه مو کړې، تاسو شریک کولی شئ چې څنګه  	

مو دا پریکړه له دوي سره وکړه. 
د دوي احساسات تصدیق کړئ. 	
تاسو د معلوماتو یوه باروي سرچینه یاست. تصدیق کړئ چیرې چې الهم  	

ناڅرګندتیا شتون لري.
پوښتنه وکړئ چې ایا دوي د کورنۍ یا د ټولنې نورو غړو څخه غواړي  	

چې دوی د پریکړې کولو پروسې برخه وي.

د خبرو اترو الرښوونې:
د عامو اندیښنو او FAQs لپاره شاتینی پاڼه  	

وګورئ.
که ورته پوښتنې یا اندیښنې مو درلودې، د پریکړې  	

کولو پروسه شریکه کړئ.
د دوی احساسات او تجربې تصدیق کړئ. 	
تاسو د معلوماتو یوه باروي سرچینه یاست. تصدیق  	

کړئ چیرې چې الهم نا څرګندتیا شتون لري.

د خبرو اترو الرښوونې:
د خبرو اترو بیا کتنې فرصت او له باوري سرچینو څخه اضافي  	

سرچینې چمتو کړئ.
د زنګ وهلو لپاره د تلیفون شمېره چمتو کړئ یا چیرې چې تاسو  	

له کومې پوښتنې سره ومومي که دوی غواړي وروسته خبرې 
وکړي.

دوي ته د زنګ وهلو یا دوی ته د بلې الرې په وسیله رسېدلو  	
وړادنز وکړئ څو وروسته خبرو ته دوام ورکړئ.

 د مهاجرینو او کډوالو لپاره په 
COVID-19 واکسینونو کې د باور رامینځته کولو لپاره د بحث الرښود

ستاسو د ټولنې غړو او پیرودونکو سره د COVID-19 واکسینو په اړه خبرې ښایي ډېرې بېال بېلې بڼې ولري او 
ښایي په ډیری بېال بېلو ترتیباتو کې پیښ شي. الندې به تاسو د دې خبرو اترو لپاره وړاندیز شوی جریان ومومئ.

داسې معلومېږي لکله چې ډاډه نه یاست. 
 ما ته د هغه څه په اړه نور ووایاست چې تاسو د واکسین 

په اړه اوریدلي یاست.

د یو عمل ګام وهڅوئ:
د امکان په صورت کې، د واکسین د ټاکلو په مهالویش کې  	

له هغوی سره مرسته وکړئ یا دوی ته د راتلونکي واکسین 
پیښې په اړه معلومات ورکړئ.

که دوي په دې کولو کې د هوساینې احساس وکړي، ویې  	
هڅوئ چې هغه معلومات شریک کړي چې دوی زده کړل 
څو د ورته پریکړې کولو کې د خپلو ملګرو او ټولنې غړو 

مالتړ وکړي.

زه خوښ یم چې موږ دا بحث درلود او زه ستایم چې تاسو 
نن ورځ له ما سره خپلې اندیښنې شریکې کړې. د با خبره 

پرېکړه کول مهم دي.

یوه پوښتنه کولی شم: 
 کومې اندیښنې تاسو د واکسینو له ترالسه 

کولو څخه مخنیوی کوي؟

 له تاسو څخه مننه چې زما سره مو خپل نظرونه شریک کړل، 
زه یې ستاینه کوم. دا ستاسو حق دی چې نه ووایاست. که تاسو 
زموږ د خبرو اترو وروسته نور فکرونه لرئ، زه خوشحاله یم 

چې تاسو سره په دې اړه نور خبرې وکړئ.

فکر نه کوم چې دا واخلم.

د دې په اړه نورې خبرې کول نه غواړم.

 COVID-19 آیا په دې اړه مو فکر کړی دی چې تاسو به د
واکسین یا تقویه کوونکی ترالسه کړئ او که نه؟

خبرې اترې پیل کړئ

له دوي څخه مننه وکړه چې خپلې اندیښنې یې له تاسو سره 
شریکې کړې او بیا وپوښتئ چې د واکسین کولو ته لیوالتیا لري.

تعقیب

هو، زه 
به یې 
واخلم.

د واکسینولو وخت او څرنګوالي په اړه د تازه معلوماتو ترالسه کولو غوره الره د Washington State Department of Health )د واشنګټن ایالت د روغتیا اداره( ویب پا 
 CovidVaccineWA.org ته مراجعه کول یا Department of Health ته تلیفون کول دي د تلیفون الین 0127-525-800-1، بیا # کېکاږئ. 

)د ژباړې خدمتونو لپاره، کله چې زنګ ځواب شي خپله ژبه ووایاست.(

http://CovidVaccineWA.org


عامې اندېښنې او د بېلګې ځوابونه

دوی د توکمپالنې تجربه کړې یا د طبي پاملرنې ترالسه کولو پرمهال د تبعیض بل ډول سره مخ شوي.
"زه بښنه غواړم چې تاسو سره پیښ شوو په پار. وحشتناکه او غلط و. تجربه مو مایوسونکې او دردونکې ښکاري. د دوی د 
اندیښنو د اوریدلو او نور څیړلو وروسته، په پام کې ونیسئ: "واکسین به له تاسو سره د COVID-19 څخه په ریښتیا سره 
له ناروغېدو څخه په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا په کلکه سپارښتنه کیږي، خو په بشپړه توګه داوطلبانه. زه یوازې غواړم 

ډاډه شم چې تاسو هغه محافظت/پاملرنې ترالسه کوئ چې ورته اړتیا لرئ.

دوی په تیرو وختونو کې په تور او اصلي خلکو باندې د زیان رسونکي طبي عملونو یا تجربو یادونه کوي.
"تاسو بالکل سمه وایاست. د طبي زیان تاریخ باید له پامه ونه غورځول شي. ساینس پوهان د درملو په نوم په ډیرو ناوړه او 
توکمپالو کړنو کې ښکیل دي. د COVID-19 واکسین په خورا بېال بېلو بڼو اداره کیږي. ایا زه تاسو ته ویلی شم چې زه د 
واکسین او واکسین آزموینې په اړه څه پوهیږم؟ زه غواړم ډاډه شم چې دا ستاسو لپاره د سمې پریکړې په څیر احساسېږي.

دوی شریک کړل چې دوی باور لري د واکسینول هېڅ ګټه نه لري که دوی الهم په ناروغۍ اخته شي.
 COVID-19 ترالسه کولو چانس شته دی، واکسینونه د COVID-19 پوه شوم. که څه هم د واکسین کولو وروسته الهم د
څخه د جدي ناروغۍ، روغتون کې بستر کیدو او مړینې مخنیوي لپاره ډیزاین شوي او الهم په دې کولو کې بریالي دي. که 
تاسو په بشپړ ډول واکسین شوي یاست که چېرې تاسو په بشپړ ډول له واکسین کیدو وروسته بیا هم ناروغ شئ، تاسو به بیا 

هم د واکسین څخه یو څه ګټه ترالسه کړئ ځکه چې تاسو د جدي حالت پرځای یوازې یو نرمه حالت ترالسه کوئ." 

دوي د سیاست یا حکومت د ښکیلتیا په اړه اندیښنې شریکوي.
"تاسو سمه وایاست، دا سیاسي شوی دی په نهایت کې، دا ستاسو او ستاسو د ټولنې روغتیا پورې اړه لري. واکسین د خلکو 

د ناروغۍ په مخنیوي کې ډېر اغېزمن دي."

دوي اندیښنه څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د څیړنې تجربه وي.
"زه ستاسو په خپګان پوهیږم، خو هغه خلک چې واکسینونه یې رامینځته کړي د خوندیتوب کوم اړین اقدامات یې نه دي 

پریښي. واکسینونه مخکې له دې چې خلکو ته وړاندې شي په بشپړه توګه ازمویل شوي، او د دوی تر شا ساینس د لسیزو 
راهیسې مطالعه شوی. په ټوله نړۍ کې د واکسین له 12 ملیاردو څخه ډیر ډوزونه په خوندي ډول ورکړل شوي دي."

دوی د غلط معلوماتو په اړه اندیښنې شریکوي او نه پوهیږي چې په کومو سرچینو باور وکړي.
"دلته ډیر معلومات شته دي. ځینې وختونه سخت وي چې ووایي چې کومې سرجینې واقعي او کومې چې. )شریکې سرچینې 

 Department of نه دي چې تاسو یې باور لرئ، د مثال په توګه: "زه د روغتیا پاملرنې چمتو کونکو ته ځم، د ایلت د
Health، او د CDC( Centers for Disease Control and Prevention، د ناروغیو د کنټرول مرکز( زما د 

معلوماتو لپاره زه پوهیږم چې د دوی معلومات د هغو ساینس پوهانو دي چې COVID-19 مطالعه کوي. د اضافي سرچینو 
لپاره، الندې وګورئ.(

ډېری پوښتل شوې پوښتنې او د بېلګې ځواب 

ضمني عوارض څه دي؟ 
)که ممکن وي د ضمني اغیزو په اړه خپله تجربه شریکه کړئ.( "د نورو واکسینونو په څیر، ترټولو عامې ضمني اغیزې 

د الس درد، ستړیا، د سر درد\د عضالتو درد، او تبه دي، چې ټول معموال معتدل وي او په څو ورځو کې له منځه ځي. 
ضمني اغیزې کیدی شي ځورونکي وي، خو دا د دې نښه هم ده چې واکسین کار کوي. ضمني اغیزې د دویم ډوز وروسته 

ډیرې عامې دي. د COVID-19 د اخته کیدو خطرونه د واکسین د ضمني اغیزو له خطر څخه لوړ دي.  

آیا واکسینونه خوندي دي؟ ایا زما په څیر خلکو باندې ازمویل شوي؟
هو، خوندي دی. FDA( Food and Drug Administration، د خوړو او درملو اداره( د ډیرو شواهدو په دقت سره 

له بیا کتنې وروسته د دې واکسینونو لپاره بشپړ تصویب یا اجازه ورکړه. خپلواکو متخصصینو تایید کړه چې دا د خوندیتوب 
لوړ معیارونه پوره کوي. د Pfizer او Moderna واکسینونو لپاره، د واکسین په آزموینې کې د متحده ایاالتو شاوخوا 

 Novavax 30 برخه اخیستونکي تور، اصلي، یا نور رنګ لرونکي خلک وو. او شاوخوا نیمایي یې زاړه وو. د%
واکسین لپاره، لږترلږه %19 د واکسین په آزموینې کې د ټولو ګډون کوونکي تور پوستي، هندي اصل لرونکي او د نورو 

رنګونو لرونکي خلک و. په دې یا کومې بلې ډلې کې د کومې آزموینې لپاره د پام وړ خوندیتوب اندیښنې نه دي پیژندل 
شوي.

ماشوم ته مې واکسین ورکول خوندي دي؟ 
“هو. واکسین له 6 میاشتو څخه پورته ماشومانو لپاره شتون لري. د ماشومانو د واکسین کولو لپاره په روانو کلینیکي 
آزموینو کې هیڅ جدي ضمني اغیزې نه دي موندل شوي. ماشومان د لویانو په پرتله د واکسین کم ډوز ترالسه کوي. 

ستاسو د ماشوم واکسینول د دوی د COVID-19 په ناروغۍ د اخته کیدو خطر کمولو کې مرسته کوي، د دوی د جدي 
ناروغۍ چانس کموي، او که دوی په COVID-19 اخته شي نو دا د دوی په روغتون کې د بستر کیدو امکانات کموي او 
د COVID-19 څخه د مړینې خطر کموي. د نورو معلوماتو لپاره په الندې سرچینو کې د ځوانانو واکسین کولو لینک ته 

مراجعه وکړئ.

ایا د COVID-19 mRNA واکسین ستاسو DNA بدلوي؟ په واکسین کې څه شی شته دي؟
نه، واکسین چې په هر الره وي ستاسو په DNA کې بدلون نه روالي او ورسره متقابل عمل نه ترسره کوي. واکسینونه فعالې 

اجزاوې لري، پیغام وړونکې mRNA( RNA(، د غوړ، مالګې، او شکرو سره د بدن په ښه کار کولو کې مرسته کوي. 
اجزاوې ټولې خوندي دي او د واکسین لپاره اړین دي چې خپله دنده ترسره کړي. دا د انسان حجرې )د جنین د حجرو په 

ګډون(، هغه ویروس چې د COVID-19 المل کیږي، د حیواناتو هر ډول محصوالتو په ګډون د خنزیر محصوالت، لیټیکس، 
فلزات، د تعقیب وسایل، یا محافظتي توکي نه لري. واکسینونه په هګیو کې وده نه کوي او د هګۍ محصوالت نه لري.

ایا واکسین کولی شي ما د COVID-19 ترالسه کولو المل شي؟
"نه. واکسین به تاسو ته COVID-19 هم نه درکوي. واکسین زموږ د بدن حجرو ته درس ورکوي چې څنګه کوروناویرس 

وپیژني او ورسره مبارزه وکړي.

د COVID-19 واکسین محافظت څومره دوام کوي او ایا دا د نوي ډولونو انتاناتو پروړاندې محافظت کوي؟
"د COVID-19 واکسین محافظت د وخت په تیریدو سره کمیږي، خو واکسین الهم د COVID-19 څخه د جدي ناروغۍ، 
روغتون کې بستر کیدو او مړینې مخه نیسي. اوسمهال نوي اپډیټ شوي تقویه کوونکي شته دي چې کوالی شي د اومیکرون 

نوې بڼې پر وړاندې خوندیتوب وړاندې کړي. د خپل ځان او نورو ساتنې ته دوام ورکولو لپاره، CDC وړاندیز کوي چې 
ټول هغه څوک چې وړ دي د دوی د لومړني لړۍ وروسته اپډیټ شوی تقویه کوونکی ترالسه کړي. د واکسینو ډوزونو او 

پیاوړي کوونکو په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې لینک ته مراجعه وکړئ.

څه باید وکړم که له متحده ایاالتو څخه بهر واکسین شوی یم؟
"که دا Janssen( Moderna، Johnson & Johnson( یا Pfizer واکسین مو کړي، تاسو اړتیا نه لرئ چې هیڅ 

 Serum Institute of ،Sinopharm ،Astrazeneca-SK Bio ،Pfizer/BioNTech شی وکړئ. که تاسو د
Janssen ،India یا World Health Organization[ Moderna )د روغتیا نړیوال سازمان( تصویب شوي 

واکسینونه[ د تزریقونو له دوو لړیو څخه یوازې یو تزریق ترالسه کړی یا که تاسو واکسین ترالسه کړی په هغه لیست کې 
 ،Janssen ،Moderna( لخوا تایید شوي یا تصویب شوي واکسین FDA وړاندیز کوي چې تاسو د CDC ،نه وي
Novavax یا Pfizer( سره بیا واکسین کړئ. د Moderna ،Pfizer، او Novavax پیاوړي کوونکي ډوزونه د 

هغو کسانو لپاره شتون لري چې وړ دي. ستاسو د وړتیا او پیاوړي کوونکو ډوزونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره الندې د 
COVID پیاوړي کوونکي لینک څخه لیدنه وکړئ.

ایا زه باید د واکسین ترالسه کولو لپاره د تابعیت ثبوت وښیم؟
نه، تاسو اړتیا نه لرئ د واکسین وهلو لپاره د متحده ایاالتو اتباع واوسئ. دا په دې معنا ده چې تاسو د واکسین اخیستو 

لپاره ستاسو د کډوالۍ وضعیت سره د ټولنیز امنیت شمیره یا نورو اسنادو ته اړتیا نه لرئ. د واکسین ځینې چمتو کونکي 
ښایي د ټولنیز امنیت شمیره وغواړي، خو تاسو یې باید ورنه کړئ. ستاسو ماشوم د واکسین کولو لپاره د متحده ایاالتو 

اتباع کیدو ته اړتیا نه لري. د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي به د هیچا د کډوالۍ وضعیت په اړه غوښتنه ونه کړي. په ډیرو 
پیښو کې، والدین او سرپرستان به د 18 کلونو څخه کم عمره ځوانانو واکسینولو لپاره رضایت ورکولو ته اړتیا ولري. 
 Washington وړاندیز کوي چې ټول هغه کسان چې وړ وي واکسین شي. )الندې د Department of Health د

Solidarity Immigrant Network’s COVID Vaccine Know Your Rights سرچینې وګورئ.(

ایا زه کولی شم واکسین ترالسه کړم که زه امیندواره یم یا غواړم چې یوه ورځ ماشوم ولرم؟
"د COVID-19 واکسین په کلکه سپارښتنه کیږي او د ټولو مستحقینو لپاره خوندي ګڼل کیږي، هغه خلک چې امیندواره 

وي، د شیدو تغذیه کوي، یا د امیندوارۍ هڅه کوي، د دوی په ګډون. امیندواره او په وروستیو کې امیندواره خلک ډیر 
احتمال لري چې د COVID-19 سخت ناروغه شي. د COVID-19 واکسین نه دی موندل شوی چې د امیندوارۍ سره 
کومه ستونزه رامینځته کړي. په حقیقت کې، ځینې مطالعې ښیي چې واکسین شوي مور او پالر د امیندوارۍ او د دوی د 

شیدو له الرې خپل ماشوم ته د COVID-19 پروړاندې محافظتي انټي باډي انتقالولی شي.

doh.wa.doh.wa.govgov/covidbooster/covidbooster :ډوزونه، د پیاوړی کوونکي په ګډون، ښایي په عمر او طبي شرایطو پورې اړه ولري. نور زده کړئ
doh.wa.gov/covidvaccine/faqdoh.wa.gov/covidvaccine/faq :د نور ډیرو پوښتل شوو پوښتنو لپاره، وګورئ

سرچینې
 	 National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants,( مرکزي واکسین

University of Minnesota )د مهاجرینو، پناه غوښتونکو او حجرت کونکو لپاره د ملي سرچینو مرکز، د مینیسوټا 
پوهنتون(( )یوازې انګلیسي(

د COVID-19 واکسین 101 ویبینار: د هغو کسانو لپاره الرښود چې د مهاجرینو، پناه غوښتونکو او هجرت کونکو 	 
 National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants,( ټولنو سره کار کوي

University of Minnesota( )یوازې انګلیسي(
د COVID-19 واکسین ستاسو حقونه پېژني )Washington Solidarity Immigrant Network )د واشنګټن د 	 

پیوستون مهاجرت شبکه(( )یوازې انګلیسي(
 	 Washington State( واکسینونو باور رامینځته کول mRNA د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي د بحث الرښود: په

Department of Health )د واشنګټن ایالت د روغتیا ریاست )DOH(( )یوازې انګلیسي(
 	)DOH( د ځوانانو واکسین کول
د COVID-19 واکسین انډول او ښکیلتیا د ټولنې سرچینې )DOH( )یوازې انګلیسي(	 
د روغتیا پاملرنې چمتو کونکو لپاره د معالجې معلومات )DOH( )یوازې انګلیسي(	 
 	)DOH( د باور رامینځته کول او افسانې له مینځه وړل
د COVID-19 واکسین ترانسپورت سرچینې )DOH( )یوازې انګلیسي(	 
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DOH 820-191 December 2022 Pashto  د دې سند په بل بڼه کې غوښتنه 
کولو لپاره، 01271-525-800-1 ته زنګ ووهئ. کاڼه یا هغه پیرودونکي چې په اورېدو 

کې ستونزه ولري، په مهربانی سره Washington Relay( 711( ته زنګ ووهئ یا  
civil.rights@doh.wa.gov ته بریښنالیک واستوئ.
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