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Vaccine Information Statement ● MMR (8/6/21) ● Dari Translation ● Distributed by the Immunization Action Coalition 

DARI 

 ):لمانیآ خکانسر و رکچ کله خکان،سرMMR ( اکسینو
 بدانید باید که هاییچیز

 ؟ک یم تطبیق کسیناو یدبا راچ 1. 

 لمانیآ خکانسرو  رکچ کله خکان،سربه ابتل مانع اند تومی  MMR اکسینو
 .ودش

و ودشمیچشم ش بریزآوخیسرش،بریزآفه،سرتب، جب مو (M) خکانسر

تشنج به ممکن ی بیماراین  .استاه همربدن کل در جلدی های دانه با لً معمو

خکان، سر .ودشمنجر بغل سینه و اسهال ش، گونت عفو، )تببا اه همرل معمو(

 .ودشرگ میا مغز دیدن صدمه جب موممکن ت، حالبعضی در 
کاهش خستگی، ت، عضلرد دد، درسرتب، مانند ئمی علبا  (M) رکچ کله

ی بیماراین  .استاه همروش گزیر اق بزغدد حساسیت و التهاب و اشتها، 

یا بیضه دناک درالتهاب ع، نخایا /ومغز شش پوالتهاب ایی، ناشنوجب موممکن 

 .ودشرگ منادر، بسیار د ارمودر و تخمدان، 
و د درسرجلدی، های دانه د، درگلوتب، ایجاد باعث  (R) لمانیآ خکانسر

ان بانواز نیمی در ز وررتآجب موممکن ی بیماراین  .ودشمی چشم ش خار

به حاملگی ان ردودر شخصی اگر  .ودشرض ماین به مصاب گسال ربزو ان جونو

چار داحتمال  .ودشوی جنین سقط جب موممکن د، شوچار دلمانی آخکان سر

 .ددارد وجونیز ادی زمادری مغزصدمات به اد زنوشدن 

ن مصوود خعمر تمام در ند، شومی اکسین و MMR ابربردر که کسانی بیشتر 

در اض امراین که است شده جب مواکسین وتطبیق ویج ترو اکسین و .مانندمی 

 .نباشدایج رچندان متحده ت ایال

 MMR کسیناو 2. 

 :یعنیند؛ داررت ورض MMR اکسینوز ود 2 به اطفال
ماهگی  15 تا 12 سنیره وددر ول اوز د

سالگی  6 تا 4 سنیره وددر م ودوز د

 ند،شو می جخار متحده تایال از ماهگی 11 تا 6 س ی رهود در که ادانیزنو
باید اطفال این  .کنندتطبیق سفر از قبل ا ر MMR اکسینوز ودیک باید 

نیت مصوبه تا کنند تطبیق پیشنهادی سنین در ا راکسین ودیگر وز د 2 همچنان

 .سندبرپایدار 

 و رکچ کله خکان،سر ابربر در قبلً که نیگسالربزو  انانجونو گتر،ربز اطفال
رت ورض MMR اکسینوز ود 2 یا 1 بهنیز  اند نشده نمصو لمانیآ خکانسر

های زدوتعیین در شما به اند تومی صحی های اقبت مردهنده ائه ار .نددار

 .کندکمک ی رروض

رک چکله ع شیواز که مناطقی ساکن اشخاص ای برممکن  MMR موسوز د

 .ودشصیه تواند، دیده صدمه 

 12 اطفال .ودشریق تزدیگر های اکسین وبا مان همزممکن  MMR اکسینو
غان مربله آاکسین وبااه همرا ر MMR اکسینوانند تومی ساله  12 تاماهه 

های اقبت مردهنده ائه ار .کنندتطبیق ،  MMRVنام به احد، ونوبت یک در 

 .کندائه ارشما به ی بیشترمات معلواند تومی صحی 

 .ک ید هرمشو صحی یها قبتامر هه ددهائار با 3.

 :ودشمی تطبیق وی بر اکسین وکه شخصی آیا که بگویید اکسین ودهنده ائه اربه 
 بهیا  حساسیتی اک شو به MMRV یا MMR قبلیز ودتطبیق از پس 

 .خیر یا ودب شده مبتل ناکخطر و شدید های حساسیت
نباید حامله اد افر .خیریا است شده حامله که کند می فکر یا  است حامله

کنند تطبیق  MMR اکسینو

 سابقه ایدار اهرخو یا ادربر مادر،/پدریا ، است معافیتی سیستم ضعفچار د
 است معافیتی سیستم ادیزمادر یا ثیار تمشکل به ابتل

 شده چارد ودش شدید یریز نوخ یا فتگیکو جبمو که مشکلی بهبحال تا 
 است

 است دهکر دریافت نیخو تلمحصو یا نوخگی تازبه 
 است زکلوتوبربه مصاب 

 است دهکر تطبیق یدیگر اکسینو اخیر هفته 4 طی

اکسینوریق تزاند تومی صحی های اقبت مردهنده ائه ارد، ارموبعضی در 

 MMR دبیندازتعویق به بعدی اجعه مرنوبت تا ا ر. 

MMR VIS – Dari (8/6/21) 



فقط برای 
 استفاده 

 اداری

42 U.S.C. § 300aa-26
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شدید ب نامطلوویداد ردهی راپورسیستم به باید شدید ب نامطلوهای اکنش و .کنندتطبیق اکسین وانند تومی ش، ریزمثل جزیی، های ی بیمارچار داشخاص 

 MMR اکسینوباید لً معموبال یا سط متوشدت با هایی ی بیمارچار داشخاص 
 .کنندتطبیق یافتن د بهبواز بعد ا ر

 .کندائه ارشما به ی بیشترمات معلواند تومی صحی های اقبت مردهنده ائه ار

 کسیناو به ک شاوزروبلحتماا 4. 

های دانه و تب ن،زسوفتن رروفمحل خی سریا ریق تزمحل در وبازمزخ

 .دهدرخ  MMR اکسینوریق تزاز پس ممکن ملیم جلدی 
در بیشتر (مفاصل قت موفتگی گرو رد دیا دن گریا مه کوناحیه غدد التهاب 

می رخ  MMR اکسینوتطبیق از بعد گاهی  )گسالربزیا ان جونوان بانو

 .دهد
ها اکنش واین از  .ددارد وجوشدید های اکنش وز روباحتمال نادر، د ارمودر 

ممکن که کت پلتعداد کاهش یا  )تببا اه همراغلب (تشنج به ان تومی 

 .ردکهاشارد، شوفتگی کویا عادی غیری ریزن وخجب مو
نت عفوجب موممکن اکسین واین معافیتی، سیستم ت مشکلچار داد افردر 

نباید معافیتی سیستم شدید ت مشکلبه مصاب اد افر .ودشناک خطرهای 

 .کنندتطبیق  MMR اکسینو

ضعف چار داکسین، وتطبیق جمله از طبی، های العمل زطراز بعد گاهی اشخاص 

شوید، وش گوز زویا دید ی تارچار دیا کنید می گنکسی سراحساس اگر  .ندشومی 

 .بگوییدود خدهنده ائه اربه ا رع ضوموباید 

اکنش وز روبجب مواکسین وکه د دارد وجوکمی بسیار احتمال دیگر، اهای دومثل 

 .ودشرگ میا دیگر شدید صدمات شدید، حساسیتی 

 ؟ودش می چه ،هدبد رخ یجد مشکل گرا 5.

د وجوکلینیک از شده اکسین ورد فروج خاز بعد حساسیتی اکنش وز روباحتمال 

و ه چهرالتهاب کهیر، (شدید حساسیتی اکنش وئم علمشاهده رت وصدر  .ددار

و بگیرید تماس  1-1-9 با، )ضعفیا د درسرقلب، سریع تپش نفس، تنگی گلو، 

 .ببریدشفاخانه ترین دیک نزبه ا رشخص 

دهنده ائه اربا دارید تشویش بینید، می ود خدر که ی دیگرئم عله باردراگر 

 .بگیریدتماس صحی های اقبت مر

این لً معموصحی های اقبت مردهنده ائه ار .ودشماعل (VAERS) اکسینو

به  .بدهیدانجام ا رکار این انید تومی نیز دتان خوالبته  .کندمی ائه ارا رر اپور

یا کنید اجعه مر www.vaers.hhs.govرس دآبه  VAERS سایتوب 

 اکنشو ماعل ایبر فقط VAERS .بگیریدتماس  7967-822-800-1با 
 .نیستند طبی هرمش  ائهار لمسئ  VAERS کنانکار و هاست

 کسیناو از شیناتماصد ترخسا ناجبر ملی مهنابر 6.

 (National Vaccine اکسینواز ناشی صدمات ت خساران جبرملی نامه بر
 VICP ، (Injury Compensation Program است الی فدرنامه بر

ط بومرمطالبات  .استشده رح طاکسین وریق تزاز ناشی ات خساران جبرای برکه 

که معینی، مهلت در باید اکسین وتطبیق از ناشی احتمالی رگ میا صدمه به 

ه باردربیشتر مات معلوکسب ای بر .ودشداده ر اپوراست، سال دو فقط گاهی 

رس دآبه  VICP سایتوب به ر، اپورائه ارطریق و نامه براین 

www.hrsa.gov/vaccinecompensation بایا کنید اجعه مر

 .بگیریدتماس  1-800-338-2382 

 ؟ک م تافدری کجا از ار بیشتر تمامعلو 7. 

 .کنیده رمشوصحی های اقبت مردهنده ائه اربا 
 .بگیریدتماس ایالتی یا محلی صحت تمنت دیپاربا 
ه ادارسایت وب به بیشتر، مات معلوکسب یا اکسین وبسته گه بردریافت ای بر

رس دآبه  (FDA) وادوغذا 

www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 
 .کنیداجعه مر
 :بگیریدتماس  (CDC) اضامرقایه وولوکنتراکز مربا 
یا بگیرید تماس  )CDC-INFO-800-1(4636-232-800-1 با-

اجعه مر www.cdc.gov/vaccinesرس دآبه  CDC سایتوب به -

 .کنید

 معافیتی، و یک تقسیم اوقات توصیھ شده برای ررسیواکسین، ب یا ت دھیقیق حالت معافیت دبرای اینکھ مراکز صحی بتوانند معلوما
صحی بھ دفتر“ثبت بھبود مراقبت میشیگان” فرستاده خواھد شد. در صورت بیاورند، معلومات ) آینده را بدستھای ھی (واکسینت دمعافی

 را بھ دفتر ثبت نھاواکسین آ یا ت دھینھا معلومات معافیمراقبت صحي آ ٴدهحق دارند شکایت کنند کھ مرکز فراھم کنن کاری، افراد عدم چنین 
 یا رجستری منتقل نکرده است.

DCH-0454DA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 

Dari translation of the MMR Vaccine VIS provided by Multilingual Services, CDC 

اکسین مات وبیانیه معلو

 MMRاکسین و
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