
ډېفټریا، تیتانوس،  Bهپاټایټس 

 توره ټوخلې

ډول هیموفالیي انفلونزا 

B 

شري یا سرخکان،  د نیوموکوکل مزدوج پولیو 

  ممپس روبیال

 چیچک 
 ( شري یا سرخکان(

 

Hepatitis B DTaP HIB Polio PCV MMR Varicella 

 میاشتو پورې  3تر 

  دوز 1  دوز 1  دوز 1  دوز 1 دوزونه  2

 په منظم ډول 

میاشتو کوچنیو  12له 

ماشومانو ته نه ورکول 

 کیږي 

 په منظم ډول 

میاشتو کوچنیو  12له 

ماشومانو ته نه ورکول 

 کیږي 

 میاشتو پورې  5تر 

 دوزونه  2 دوزونه  2 دوزونه  2 دوزونه  2 دوزونه  2

 میاشتو پورې  7تر 

 ډوزونه  3 دوزونه  2 ډوزونه ** 2-3 ډوزونه  3 دوزونه  2

 میاشتې  16
  دوز 1  دوز 1 ** دوزونه 4 دوزونه  2 ** دوزونه 4-3 ډوزونه  3 دوزونه  2

 میاشتو پورې  11تر 
  دوز 1  دوز 1 ** دوزونه 4 ډوزونه  3 ** ډوزونه 4-3  دوزونه 4 ډوزونه  3

کلنۍ پورې یا په  7تر 

کلونو کې د  4≤ 

ښوونځي څخه مخکې/

 ښوونځي ته داخلیدل* 

 ** ډوزونه 5 ډوزونه  3

کلنو او  5په منظم ډول 

تر هغه پورته ماشومانو 

 ته نه ورکول کیږي 

 ** ډوزونه 4

کلنو او  5په منظم ډول 

تر هغه پورته ماشومانو 

 ته نه ورکول کیږي 

 دوزونه 2 دوزونه  2

و موندلو لپاره ځي. ماشومان باید د اړتیاو د پوره کولو لپاره د واکسین کوچني زونڅو پوه شئ چې کوم واکسین د ماشوم پاملرنې لپاره اړین دي، د خپل ماشوم عمر پیدا کړئ او هغه قطار ته وګورئ چې د واکسینو او اړینو ډوالرښوونې: 
 پوښتنې لرئ. که انټروالونه او عمرونه پوره کړي. مهرباني وکړئ د خپل روغتیایي پاملرنې چمتو کونکي یا د ماشوم پاملرنې له چمتو کونکي سره خبرې وکړئ 

 .0127-525-800-1د دې سند په بل فارمټ کې غوښتلو لپاره، دې شمېرې ته زنګ ووهئ. 
 DOH 348-425 Dec. 2022 Pashto   بریښنالیک ولېږئ.      civil.rights@doh.wa.govته زنګ ووهئ یا  (Washington Relay( 711کاڼه یا د چې په اوریدو کې ستونزه لري، داسې پیرودونکي، مهرباني وکړئ 

 د والدینو لپاره د ماشوم پاملرنې واکسینو اړین چارټ 

 ټولګي ته ځي باید په ښوونځي کې د دوي ټولګي لپاره د واکسینو اړتیاوې پوره کړي.  12 -*** هغه ماشومان چې د له ښوونځي څخه مخکې 
 *د واکسینو دوزونه ښایي له لېست څخه لږ د منلو وړ وي چې په دې پورې اړه لري چې کله ورکړل شوي. 

  www.doh.wa.gov/SCCIد اړتیا چارټ او د واکسینو اضافي سرچینې دلته موندل کیدی شي:  12-له ښوونځي څخه مخکې 
 .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

