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PASHTO 

Vaccine Information Statement ● Hepatitis A (10/15/21) ● Pashto Translation ● Distributed by the Immunization Action Coalition 

بیانیه معلوماتي واکسينو  د

:واکسين A د هېپاټېټېس
Many vaccine information statements are 
available in Pashto and other languages. 
See www.immunize.org/vis 

 ه د معلوماتو ډیری بیانيې پهد واکسینو په اړ
پښتو او نورو ژبو کې د السرسي وړ دي. شئ پوه باید اړه په یې تاسو چې څه هغه

 www.immunize.org/vis دا پاڼه وګورئ

 ړو؟کهسرتر کسيناو یدبا لېو 1. 

 .کوي مخنیوی څخه A هېپاټېټېس له نیواکس A هېپاټېټېس د
 په زیاتره ناروغي یاده .ده ناروغي جدي یوه ځیګر د A هېپاټېټېس

 له تماس شخصي د څخه نږدې له سره کس اخته د باندې ناروغۍ دې
 یا خوړو توکو، هغو له سره خبرۍ بې په شخص یو یا خپرېږي الرې
 لږ په کس ناروغ د چې واخلي ګټه لپاره خوړو د څخه توکو څښاک
 .وي شوي ککړ باندې بول( )غټ موادو غایطه مقدار
 لکه لري، نښانې نښې اړونده کسان بالغ ډېری باندې A هېپاټېټېس په

 پوستکي )د ژېړی او کانګې، درد، خېټې د کموالی، اشتها د ستړتیا،
 شوي جمع کولمو د تیازې،یم تورې ژېړېدل، رنګ د سترګو د یا

 دي ټیټ کلونو 6 له یې عمرونه چې ماشومان هغه ډېری .حرکتونه(
 .لري نه نښانې نښې یادې
 ته خلکو نورو ناروغي دغه شي کولی کس اخته باندې A هېپاټېټېس په

 .لري نه و هم نښانې نښې ناروغۍ د هغوی که حتی کړي انتقال
 اونیو څو د کېږي اخته باندې A هېپاټېټېس په چې خلک هغه ډېری
 ځیګر چې دې له پرته زیاتره هغوی خو کوي، احساس ناروغۍ د لپاره
 مواردو لږو ډېرو په .کېږي ښه ډول بشپړ په شي پیدا ستونزه ېی ته
 شي؛ کېدای سبب نېیمړ او لوېدو کاره له د ځیګر د A هېپاټېټېس کې
تر ېی عمورنه چې دی عام ډېر کې کسانو هغو په زیاتره کار دا چې
 .لري ناروغۍ نورې ځیګر د او دي لوړ کلونو 50 
 کې ایالتونو متحده په ناروغي دغه نویواکس A هېپاټېټېس د

 شوو نیواکس په پېښې A هېپاټېټېس د خو، .ده ګرځولې غیرمعمولي
 .کېږي رامنځته هم ال کې خلکو

 کسيناو A ټېټېسهېپا د 2. 

 :لري اړتیا ته دورو 2 نویواکس A هېپاټېټېس د ماشومان
 کې عمر په میاشتو 23 تر څخه 12 له :دوره لومړۍ
 وروسته څخه دورې لومړۍ له میاشتې 6 لږه تر لږ :دوره دویمه

 11 او میاشتو 6 د ېی عمرونه چې ماشومان ږېدليیز نوي هغه
 خوندیتوب د وړاندې پر A هېپاټېټېس د چې کله او دي ترمنځ میاشتو

 باندې د څخه ایالتونو متحده له دوی او وي شوې ورته سپارښتنه
 دغه .کړي ترالسه نیواکس دوره یوه A هېپاټېټېس د باید کوي، سفر

 شوو وړاندیز په باید لپاره توبیخوند اوږدمهاله د همدارنګه ماشومان
 .کړي ترالسه نیواکس نور دوه کې عمرونو

 پورې کلونو 18 تر 2 له ېی عمرونه چې ځوانکوټي او ماشومان لوی
 .شي نیواکس باید کړي دي نه نیواکس ېی مخکې او دي
 A هېپاټېټېس د غواړي او شوي نیواکس دي نه مخکې چې لویان هغه
 .وکړي نیواکس شي کولی هم واوسي خوندي وړاندې پر
 :کېږي وړاندیز هم لپاره کسانو الندې د نیواکس A هېپاټېټېس د

 کوونکي سفر والینړ
 لري کېیاړ جنسي سره وو نارینه نورو له چې نارینه هغه
 کاروي توکي مخدره تزریقي غیر یا تزریقي چې خلک هغه
 سر خطر له کیدو اخته د مکروب په کې کار په چې خلک هغه
 دي مخ ه

 تمه اړیکې نږدې د سره خپل کوم له باندې د هېواد له چې خلک هغه
 لري
 دي کوره بې چې خلک هغه
 لري HIV چې خلک هغه
 لري ناروغي دهیشد ځیګر د چې خلک هغه

 وي نه نیواکس A هېپاټېټېس د ېی مخکې چې کس هغ دې، پر سربېره
 A هېپاټېټېس په چې ولري کهیاړ مستقیمه سره چا داسې له او کړي
 څخه تماس نږدې له شي کولی چې ژر څومره باید وي، اخته باندې

 .وکړي نیواکس A هېپاټېټېس د کي اونیو 2 په وروسته
 .شي رهرستلههممها رهسنویکساو ورونله شي داییک A ټېټېسهېپا د
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 ړئوک ېخبر هسر لپاغتیاور خپل له 3.

 ترسره واکسینو د چېرې که ورکړئ خبر ته کوونکي چمتو واکسینو د
 :ته شخص کوونکي

 حساسیتي امله له دورې ۍیوروست د واکسینو A هېپاټېټېس د
 ورته حساسیت ګواښوونکی ژوند د د یا ،وي شوی پیدا غبرګون

 وي شوی پیدا

 نیواکس A هېپاټېټېس د يیښا روغتیاپال ستاسو کې، مورادو ځینو په
 .وځنډوي پورې لیدنې راتلونکې تر

 A هېپاټېټېس په چېرې که ښځې ورکوونکې دېیش او امېندوارې
 .کړي ترسره نیواکس باید وي مخ سره خطر له کېدو اخته د باندې

 د چې کېدای شي نه دالیل هغه ورکول دېیش یا امېنداوراي
 .کړي مخ سره خنډ له واکسین A هېپاټېټېس

 نیواکس شي کولی هم خلک لرونکي ناروغیو کوچنیو د څېر په زکام د
 مخکې باید خلک لرونکي ناروغیو شدیدو او مالیمو د .کړي ترسره

 انتظار پورې کېدو ښه تر وکړي نیواکس A هېپاټېټېس د چې دې له
 .وباسي
 .درکړي معلومات ډېر ته تاسو اړه دې په شي کولی روغتیاپال ستاسو

 نهوخطر نګوغبر د کسينواود 4.

 اشتها د یا ستړیا، سردردي، تبه، کېدل، سره او سوی ځای د ستنې د
 پیدا وروسته نویواکس له A هېپاټېټېس د شي کېدای ورکول السه له

 به څه شي منځتهارهنزستو يجد که 5.
 ؟يکېږ

 نیکساو کلهچې شيمنځتهارلمها هغه شي دایېکنګوغبر سیتيحسا یو
 لکه نښې نګوغبر ديجد سوتا که .يووځ څخه نیکیکل له کس ویش
 ان،ربض چټک زړه د زې،ونتس تنفسي وب،ړسپ نيستو او مخده،ونپ)ټ

 دهاړون او ئووه ګزن ته ېشمېر 1-1-9 و،ن لېلیدو زوري(مکیا،یاستړ
 .ړئکلنتقااته ونتروغ ږدېنلوټو تر شخص

 خپل کوي، پیدا اندېښنه ته تاسو چې لرئ نښانې نښې داسې نورې که
 .ووهئ زنګ ته روغتیاپال

 ستمیس ورراپ د پېښو رريضدیدبا هکله په نونوګوغبر رريضد
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS( ته 

 ،يثبتو هورونراپ ډول دا رهاتزی الاپیتروغ سوستا .شي ړلورک ورراپ
 پته دې په څخه یټسا بوې VAERS له .ړئوک ارکدا یدبا خپله سوتا یا
 ئووه ګزن تهېشمیر دې یا www.vaers.hhs.gov ړئوک نهیدل

1-800-822-7967.VAERS وولورک ورراپ د اړه پهنګوغبر دېواځی 
 .ورکوي نه مشورې يیروغتیا کارکوونکي VAERS د او دی، لپاره

 دوکېد ټپي د ملها له کسينواود 6.
 مهنابر ملي ېرخسا

 برنامه ملي خسارې د کېدو ټپي د امله له نویواکس د
(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP( 

د ته خلکو شوو ټپي امله له نویواکس ځینو د چې ده برنامه فدرالي یوه  کېدو ټپي د امله له واکسینو د .ده شوې رامنځته لپاره ورکولو خسارې .شي
 کړنالرو يیروغتیا ځینو له ګډون په نویواکس د وختونه نېیځ خلک

 لیدو په مو یا وي، سرګرځېدلی تاسو په که .کیږي هوښه بې وروسته
 خپل یې اړه په وي، زنګاری کې غوږ په مو یا وي راغلی بدلون کې

 .ووایاست ته روغتیاپال
 سخت له توګه نادره ډېر په هم نیواکس څېر، په درملو نورو د لکه

 .شي ګرځېدای سبب مړینې یا ټپونو، جدي نورو حساسیت،

 قیقپاملرن ه )نې( چمتو کونکو تھ د واکسین کولو د بيد ط
 وضعیت

مھالویش اجازه ورکولو لپاره و ړاندیز شوی واکسین کولو
 رن ې ښھ واليپامل لپاره، معلومات بھ د میشیګان 
 ماتو، د واکسیMichigan Care ثبتونٻمعلو

 چې لري، موده کمه لپاره ثبت د ادعاوې کېدونکې اړه په نېیمړ یا
 دې په ته سایټ وېب VICP د .وي پورې کلونو دوو تر شي کېدای
 دې یا www.hrsa.gov/vaccinecompensation ورشئ پته

 برنامې اړونده د څو تر 2382-338-800-1 ووهئ زنګ ته شمیرې
 .کړئ زده معلومات هکله په ثبت د ادعا او

 ستهال تمامعلو رنو شم لیکو نګهڅر 7.
 راوړم؟

 .وکړئ پوښتنې څخه روغتیاپال خپل له
 .ووهئ زنګ ته څانګې يیروغتیا ایالتي یا ځایي خپلې

 دارهپللوکوهرالستدتومامعلووروناوڼېپاتيمامعلوداړهپهکسینواود
Improvement Registry ( تھ واستول شي. اشخاص د 

 پاملرنې چمتو حق لري چې د دوی د طبین دې غوښتن ه کولو
 لو معلومات ونھ لیږ ي.کولون کو کونکي ثبتونې تھ د واکسی

www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines الرې له 
 )Food and Drug Administration, FDA) ادارې ولدرم او وړوخ د
 .ئورش ته ڼېپابوې

 کزمريویمخناو لوکنتردویاروغند ارزونھ، او د راتلونکي وخت
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC( 

 :شئ کېهکاړی پهرهس
1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) یائووه ګزن ته 

 .www.cdc.gov/vaccinesئورش پته دې په ته یټسا بوې CDCد�
-
-
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