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Vaccine Information Statement ● Influenza, Inactivated (8/6/21) ● Farsi Translation ● Distributed by Immunize.org 

ازھ کوتعالط اھیاباریسب  نب بنسا ا ای ھنیزیا

تا. دجمھنب یسویانپسا دینادبدیابھچنآ:)بیکرتونایلاعفریغ(ازنالوفنآنسکاو  یس تساووا ازرا ییا
isze.org/vimmuniwww.دینببار 

Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. Visite www.immunize.org/vis 

؟یزنکورچ1. مب اا  نس
ی ریگشیپازنالوفنآیرامیبھبالتبازادناوتیمازنالوفنآنسکاو
 .دنک
ر بتکانیبًالومعم،ھلاسھمھھکتسایرسمیرامیبکیازنالوفنآ
ن کممیسکرھ.دباییمشرتسگهدحتمتالایارسارسرد،ھمو
رتارخافیریراادشالبانونھتسا ک نطدراخبابم،و تمزالفآب
اف،اھل درالسرنکووازنتسا  دراالبباس65اف،ادخادکندو.
ی نمیامتسیسایصاخیکشزپھضراعیاراددارفاورادراب

قالن  رارازنوفآضراوعھبالتبارطخنیرتشیبضرعمردفیعض
 .دنراد
 ییاھھنومنشوگتنوفعویسونیستنوفع،تیشنورب،ھیرلاتاذ
 دننامیکشزپھضراعرگا.دنتسھازنالوفنآابطبترمضراوعزا
 ارنآدناوتیمازنالوفنآ،دیرادتبایدایناطرس،یبلقیرامیب

 ،دشابھتشادنتقباطماھسوریونیاابًاقیقدنسکاوھکینامزیتح
دکایتظامنوتماچمھ  .ندجا فحداینن
 .دوشیمنازنالوفنآیرامیبثعابازنالوفنآنسکاو

 .درکقیرزتاھنسکاوریاسابنامزمھناوتیمارازنالوفنآنسکاو

ی ب و تاھ اھتقرهن ھئارااب3.  دنکتحصدخیشدبی بامدھد
،وشمرزرو مشنکمتارا کا کیررگا  دی یداملادی فیدرنسوھ دف
 :دیھدعالطادوخنسکاوهدنھدھئاراھب
 ھنوگرھایکیژرلآشنکاوازنالوفنآنسکاویلبقزودزاسپ•

ت ساھتشادیگدنزهدنکدیدھتودیدشیژرلآ
ھ(ربلگرنسراچد• GBSھمسمیچمهانیمد  هودب)» «بوونن

 .تسا

دکمیخو  .نرت
 ،ینالضعدرد،دردولگ،زرلوبتثعابدناوتیمازنالوفنآ

 زایخرب.دوشینیبیگتفرگایشزیربآودردرس،ھفرس،یگتسخ
ر مانیاھچرگا،دنوشراچدلاھساوغارفتساھبتسانکممدارفا
.ساودمالسرباتینکوکرد  ت لاتناگززرشباد
رابدتتاادفنر،سترطبلسرھ ثهم یرا طم ھا  رح الرن زھ وو ھ
رری ریبدھد دزا وخنجان فنآ  دگدیاسونیمتس ارد ا زالو
اھولزھالسزالفآسا.نیمیرس اسرمیب  نیماناانوننکودوش تبنت ا
زالفآبطارد شپبعامیایھالبدراوم  انوناھبرک زھھجرورمببتا
 .دنکیمیریگولج

 ازنالوفنآنسکاو.2

CDCلصفرھردرتالابوھھام6دارفاھمھدنکیمھیصوت 
رتاکھاس8تھ اد .ن نسکوان فنآ  دسنممل اھام6نکوکدوشھی از الو

افادشبتازینکوود ا آلصفکیلوط  در.ناھشدانساز 2ھب زنالوفن

اکمم تاھی تقرهنھا،رومخبرد ت سنماشیشدباھبامدھدئردایر
 ھبیتآتاقالمتبوناتارازنالوفنآنویسانیسکاوھکدریگبمیمصت
 .دزادنیبقیوعت
 یرادرابنارودردینامزرھردناوتیمارازنالوفنآنسکاو
زالفآصلط ادتھاربکدرادکفیرد  انونلفوردینسرداھیاف.رتا
دکتارارنونلعرغنکویبودھو دراب  .ن فیدازالفآافی سادادبناخرا
 دنناوتیم،یگدروخامرسدننام،فیفخیاھیرامیبھبالتبمدارفا
د یابًالومعمدنراددیدشایطسوتمیرامیبھکیدارفا.دنوشھنیسکاو
 .دنکربص،یدوبھبنامزاتازنالوفنآنسکاوقیرزتزالبق
برشباالانوتمم تاھی تبامدھدئارا  ھیتیتعطدایاشیشدباھقرهنھ

.ھبمش  ددا

بقانونلفھردرگید .ای کو ھطفزالفآصر دنردزاننسازود 1 
دجاظامتشک وسنسازسھفھ2ودح  ایتفحادیملوطنیایکواپت د
 د.وش
 ریغتلاحردھشیمھودنراددوجویدایزیازنالوفنآیاھسوریو
رابدظامابزالفآینکویار.نسھ ر تحرننجا لھدت  بر فیاود س ک س

د حد ھسالآ  لصفروریملامتاھکوشیمتخاازنوفنیاھسوریو
 .دنوشیرامیبثعابهدنیآیازنالوفنآ

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

Influenza (inactivated or recombinant) VIS – Farsi (8/6/21) 

www.immunize.org/vis
https://ze.org/v
https://Immunize.org
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 National) نسکاوت راسخ ناربج یلمھمانرب.6.د شدنسکاوش نکاوت ارطخ.4
 فرادا

ینالضعد،تنکوقیزلم موویمقدرد•  ردب،سا ر اینتحردرت زر،
.دھدخرازنالوفنآنویسانیسکاوزاسپتسانکممدردرسو  حق
 )ازنالوفنآ نسکاو( لاعفریغ یا رازنالوفنآ نسکاو تفایرد زا سپ•

Vaccine Injury Compensation 
Program) 

ای ب)GBSهانیمدسبتاط اکمم نزمھ (ربلگرنھالبرختسن  دارا
دا یزاکنرایسب .بیشافیدا

سااهرھرزالفآساھیادر ادوک  نکوباماانوننکوکلس خنک
 میباش
 ند از

 لاردفھمانربکی)VICP(نسکاوتراسخناربجیلمھمانرب
 بجومھبتسانکممھکیدارفاتراسخناربجیاربھکتسا
تسهشدجاناهی یآ ا اھسا فیرد  . اد ایدشبددبس،صخی نکوتا

امزمھروطھبDTaP نسکاوای/و)PCV13(کوکومونپ Mic ابوسنسازیاگمیحرھطبمالطم رییو شرتجوتب ی ناکان اابر  ن
بیم انکم ننکی فیرد یکتس مد متا higaًاتیاھنت سان کممھ کد نتسھی نامزت یدودحمی اراده دنورپل یکشت انجنشتضرعمردرتش  زایش

مفیدزالفآسک ا یک.ی ھ د گنرر آھبVICP تاسبوز.دشباسودال بقد نکیتارانونن nوککورادرگاقبت سرد ی اال ً 
.دیھدعالطادوخکشپبتسھاجنشت  ندیدCarhttp://www.hrsa.gov/vaccinecompensation زھ، اتشد

 نیادرومرداتدیریگبسامت 2382-338-800-1 هرامشابایدینک
ھلمجزایکشزپتاما  eدقاماجنازاسپدارفاتاقوایھاگ

دن کیرتی ا اتبامتثرمروھانرب  .یکبس شبتعالط الط بدو د م
سحارگا.دننکیمشغنویسانیسکاو Impییانیبتارییغتایھجیگرسس ا 
rove .دیھدعالطادوخک شزپھب،دیرادشوگردندزگ نزای

7 men .؟منکبسکیرتشیبتاعالطاھنوگچ 
دیدشش نکاوثعابنسکاوھکنیالامتحا،ییورادرھدننام t
ش اد .تسامکرایسب،دوشگرمRegاییدجیاھبیسآریاس ،کیژرلآ  .دیسرپبدوخیتادھبیاھتبقرمهنھدھئارازا•

 ا.5
istry

تشاددوجوی دجلکشمرگ  واآسی

 .دیریگبسامتدوخی تلایااییلحمت شادھبهرادااب•

س ردآھب)FDA(ورادواذغنامزاستیاسبو
زا،رتشیبتاعالطاونسکاوھتسبیاوتحمزاعالطایارب•  ؟درکدیابھچدشابھ

 ناسیو
biologics/vaccines-blood-www.fda.gov/vaccinesش کوک نکادھیکاودرفجورخزاسپتسانکمم  نا،یلزهشنسنھاي
دیدشک یژرلآشنکاو مئالعهدھاشمت روصر د.دھدخ رک یژرلآ یندهآ
،عیرسبلقنابرض،سفنتردلکشم،ولگوتروصمروت،ریھک( یافدر
ھباردرفودیریگبسامت1-1-9 هرامش اب ،)فعض ای ھجیگرس ت
.دیناسربناتسرامیبنیرتکیدزن  نند،آ
 هدنھدھئارااب،دننکیم نااطلنگر ار امش ھک یمئالعریاسیارب

ا دب  .دیریگبسمتدوخیتشاھبیاھتقارم
اایریش رز تی بیببوطمنی کاو  یھددو ھد اگمسسھدا لا اھشن
 Vaccine Adverse Event Reporting)ن سکاوب ولطمان

System/VAERS)ی بامدھدئردو رزگ  اھتقرهنھا.نششا
یا یما،نکماررشاال ومعما مشی تشادھب  دنوت یدیلسا رزگنیا ً

آھبVAERS تاسوادھمجارکینتدوخ سرد یب .دن ااا  زیا ر ن
www.vaers.hhs.govهرامشابایدینکندید 

ش رازگیاربطقفVAERS.دیریگبسامت-79671-800-822
 ھئارایکشزپیاھھیصوتVAERS نانکراکوتسااھشنکاو
 .دنھدیمن

 .دینکندید
 :دیریگبسامت)CDC(یرامیبزایریگشیپول رتنکزکارماب•

 CDC-INFO(1-800-232-4636-800-1(هرامشاب-
 ایدیریگبسامت

ندیدuwww.cdc.gov/flس رد ی-  آھبCDC تاسبوزا
 .دینک

 براي براي اینکھ ارائھ دهندگان مراقبت هاي پزشکي، اطالعات دقیقي در مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص واآسیناسیون و برنامھ پیشنھاد شده
 واآسیناسیونھاي آینده دریافت آنند، اطالعاتي بھMichigan Care Improvement Registry افراد این حق را دارا د شد.فرستاده خواھ

 میباشند از ارائھ دهندگان مراقبت هاي پزشکي خود بخواهند آھ اطالعات واآسیناسیون را بھ دفتر ثبت ارسال نکنند.

DCH-0457FA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 
Farsi translation of Influenza, Inactivated VIS provided by California Department of Public Health, Immunization Program 

ی اربطقف U.S.C. § 300aa-26 42ن سکاوت اعالطاھینایب
هدافتسا ی رادا 8/6/2021 ازنالوفنآلاعفریغنسکاو

https://uwww.cdc.gov/fl
www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation����



