
ئ ترڅو ستاسو ماشوم ښوونځي ته د ننوتلو لپاره اړین ګورد دې لپاره چې د ښوونځي لپاره کوم واکسینونه اړین دي، په لومړي قطار کې د خپل ماشوم ټولګی ووګورئ. د پاڼې په اوږدو کې ورته قطار والرښوونې: 
 واکسینونه پیدا کړي. 

 ته زنګ ووهئ.  2-077-515-7210د دې سند په بله بڼه کې غوښتلو لپاره، 

  civil.rights@doh.wa.gov.       DOH 348-295 Dec 2022 Pashtoیا دې ته برېښنالیک واستوئ .(Washington Relay) 022کاڼه او هغه پیرودونکي چې د اورېدو ستونزه لري، مهرباني وکړئ زنګ ووهئ 

 آیا ستاسو ماشومان د ښوونځي لپاره چمتو دی؟ -والدین 
 لپاره اړین واکسیناسیون  2024-2023د ښوونځي کال 

ډېفټریا، تیتانوس،  

 توره ټوخلې

هیموفالیي انفلونزا ډول   Bهپاټایټس

B  

شري یا سرخکان، 

 ممپس روبیال 

 چیچک پولیو  د نیوموکوکل مزدوج

 شري یا سرخکان

 DTaP/Tdap Hepatitis B Hib MMR PCV Polio Varicella 

 له ښوونځي مخکې

میاشتو څخه تر  21عمر له 

  71/72/1710کاله په  4>

 دوزونه  DTaP  0دوزونه  4
 * دوزونه  4یا  0

 )په واکسینو پورې اړه لري( 
 ** دوز 2 دوزونه  0 * دوز 4  دوز 2

مخکینی ښوونځی/

 انتقالی وړکتون

کاله په  4≤عمر تر 

71/72/1710  
 دوزونه  DTaP * 0دوزونه  5

 دوزونه  4یا  0

 )په واکسینو پورې اړه لري( 

په عمر کې کې اړین نه  5≤)د 

 دي( 

 دوزونه  1

 *دوزونه  4

په عمر کې کې  5≤)د 

 اړین نه دي( 

 **دوزونه  1 *دوزونه  4

 م پورې 6وړکتون تر 
 **دوزونه  1 *دوزونه  4  اړین نه دي دوزونه  1  اړین نه دي دوزونه  DTaP * 0دوزونه  5

م 00م څخه تر 7له 

 پورې 

 * DTaPدوزونه  5

په عمر  Tdapجمع 

 کاله  27≤کې 

 **دوزونه  1 *دوزونه  4  اړین نه دي دوزونه  1  اړین نه دي دوزونه  0

م 02م څخه تر 00له 

 پورې 

 * DTaPدوزونه  5

په عمر  Tdapجمع 

 کاله  0≤کې 

 **دوزونه  1 *دوزونه  4  اړین نه دي دوزونه  1  اړین نه دي دوزونه  0

 ي یا سرخکانو تاریخ تصدیق هم د منلو وړ دی.شر *د واکسینو دوزونه ښایي له لېست څخه لږ د منلو وړ وي چې په دې پورې اړه لري چې کله ورکړل شوي. ** د روغتیایي پاملرنې چمتو کونکي د

 لرنې چمتو کونکي یا د ښوونځي له کارمندانو سره خبرې وکړئ. پامزده کونکي باید د واکسین دوزونه په سم وخت کې ترالسه کړي ترڅو د ښوونځي اړتیاو سره مطابقت ولري. که تاسو پوښتنې لرئ د خپل روغتیا 

 .www.immunize.org/cdc/schedulesد نورو مهمو واکسینونو په اړه دلته معلومات ترالسه کړئ چې د ماشوم پاملرنې حاضري لپاره اړین نه دي: 

http://www.immunize.org/cdc/schedules



