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Vaccine Information Statement • MMR (8/6/21) • Farsi Translation • Distributed by Immunize.org  FARSI 

ازھ کوتعالط اھیاباریسب  نب بنسا ا ای ھنیزیا

:ھخس نیو،خس(MMR نسکاو تا. دجمھنب یسویانپسا دینادبدیابھچنآ)جرووراکر  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 ریگشیپھجخرسونویروا ،کخرسزادناوتیمMMRنسکاو
 .دنک
 وی زمرقوی نیبشزیربآ،ھفرس،بتثعاب)M( کخرس•

 ھکت ساهارمھی تاروثباب ًالومعمھ کد وشیماھمشچش زیربآ
 هارمھبلغا(جنشتھبرجنمدناوتیم.دنکیمریگردارندبمامت
 ،رداندراومرد.دوش ھیرلاتاذول اھسا،شوگتنوفع،)بتاب

 .دوشگرماییزغمبیسآثعابدناوتیم کخرس
 ،یگتسخ،ینالضعدرد،دردرس،بتثعاب)M(نویروا•

گرزیابد د احورت،یھشایب ش و ی قزدغنشسس موویات
،انیوزمششوپر ،یوناھدای.وشیم  عخا/ غ موتیاشنبنوتمد
 رجنمگرمھبرداندراومردونادمختایاھھضیبکاندردمروت

 د.وش
 ودردرس،یتسوپتاروثب،دردولگ،بتثعاب)R( ھجخرس•

ازز ی دنوتمرمبی.وش زوس ن ایم دی اند یممشچش  ن نرا ییا
 نارودردیدرفرگا.دوشزورترآثعابلاسگرزبوناوجون
ن ینجط قسث عابتسانکمم،دوشال تبمھجخرس ھبیرادراب

ددومدیارا یقادزنیدوش .لی دد ابوا  وشت ج زمصنا
رعادمظفزدوش نسک بھ اف ثکا  ملماتاحان یمھیاوMMRا کیدرار
ث عابنویسانیسکاویالابخرنواھنسکاو.دوبدنھاوخرادروخرب

دوشعا تکریبدت ااد یایناکتاهدش  .ن یشرم اسهحمتالیراھرمبیھ س

 MMR نسکاو.2

:الومعم، دنرادز این MMRنکوز ادوک  ً سا ود2ھبنک
 یگھام15ات12نسردلوازود•
 یگلاس6ات4نسردمودزود•
 رفسهدحتمتالایازاجراخھبیگھام11ات6نیبھکینادزون
ی.ن فی ا دکیرسز بدادنکیم  نادکتاردMMR نسکوزو ف القیبن
یرهشھصونن درریز یباچھادوک  ابد ی تیسرا گدود2داننمنک
دکفیددیالطتفاحم .تر مو ظ  نات ن

سک ازب انگنک  نا و ًالبقر گاز یننالسگر ونانوجو،رترزبادوک
 زود2ای1 ھب،دناهدرکن تفایرد ار ھجخرس و نویروا ،کخرس
 .دنرادزاینMMR نسکاو

ن بکییتردایمیشدبی بامدھدئارا  دچھھنانع دنوت تاھ اھتقرهنھ
.ن کم بیازیزود  دککماشھدردان
وشطاشر ادراابتسنممMMRمسزود  عی یر دصخافیر اک و
 .دوشھیصوتنویروا
 .درکقیرزتاھنسکاوریاسابنامزمھناوتیمارMMR نسکاو
اهمارMMRنسانایھاس12ا ھ ادوک  بارھ کودنوتمل تھام12نک
فی بموومقیرتکردناغرمھلبآنسکاو  تاردMMRVھ س ز ی
تعالطدایاشیشدبی بامدھدئر.ننک  ا انوتمم تاھ اھتقرهنھااد
 .دھدبامش ھبیرتشیب

دن ب و تاھ اھتقرهنھااا.3  یکتحصدخیشدبی بامدھدئر ب

،وش ی رو ا نکیمتفی رنسکا کیدرفرگا  د یمرزداملمشد اردا وھ
 :دیھدعالطادوخنسکاوهدنھدھئاراھب
ش نکاو،MMRVایMMR نسکاو یلبق زود زا سپ•

 ھتشادیگدنزهدنکدیدھتودیدشی ژرلآھنوگر ھایکیژرلآ
 تسا
ا اربتس مد مرفیتسارادراب•  دارفا-دشبردا انکم نکی کا

 دنکتفایردارMMRن سکاودیابنرادراب
ا ا یردر یل داییضیماتسیس•  بیرھوخا اب،نداوایردفع نیم

ردنیمسسیاراایرتکمقباس  دایماتی دزدمیثاالشھ
واتحاری زیرنوخاییدوبکثعابھ ھشا ھضراع•  کتشاتد یا

 دوشیم
ً  تفایردینوخیاھهدروآرفریاسایھتشادنوخقیرزتاریخا•

 تساهدرک
 درادلس•
هر فیدیگد ساھشگتفھ4رد•  تسادکتار رینکوتذھ
تس ماشیشدبی بامدھدئر،رومخبرد  انکمم تاھ اھتقرهنھا دا یر
 ھبیتآتاقالمتبوناتارMMR نویسانیسکاو ھک دریگب میمصت
 .دزادنیبقیوعت

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease MMR VIS – Farsi (8/6/21)Control and Prevention 

www.immunize.org/vis
https://ze.org/v
https://Immunize.org
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اایریش رز تی بیببوطمنی کاو  یھددو ھد اگمسسھدا لا اھشن
 Vaccine Adverse Event Reporting)ن سکاوب ولطمان

System/VAERS)اھتقرهنھا.و رازگ  ی بامدھدئردشش
 دیناوتیمای،دنکیمل اسراا رش رازگن یا ًالومعما مشی تشادھب

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

شرز ابف  VAERS.ییبسمت-79671-800-822  اگیرطق درگ ا
 ھئارایکشزپیاھھیصوتVAERSنانکراکوتسااھشنکاو
 .دنھدیمن

 National) نسکاوت راسخ ناربج یلمھمانرب.6
Vaccine Injury Compensation 

Program) 

 لاردفھمانربکی)VICP(نسکاوتراسخناربجیلمھمانرب
 بجومھبتسانکممھکیدارفاتراسخناربجیاربھکتسا
تسهشدجاناهی یآ ا اھسا فیرد  . اد ایدشبددبس،صخی نکوتا
ابوسنسازیاگمیحرھطبمالطم رییو شرتجوتب  ی ناکان اابر
 ًاتیاھنت سان کممھ کد نتسھی نامزت یدودحمی اراده دنورپل یکشت
آھبVICP تاسبوز.دشباسود س رد ی اال

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensationندید 
 نیادرومرداتدیریگبسامت 2382-338-800-1 هرامشابایدینک
دن کیرتی ا اتبامتثرمروھانرب  .یکبس شبتعالط الط بدو د م

 ؟منکبسکیرتشیبتاعالطاھنوگچ.7
سر وخی د بمھدئ  .دی پبد تشاھبیاھتقارهدنھارازا•

 .دیریگبسامتدوخی تلایااییلحمتشادھبهرادااب•
 زا،رتشیبتاعالطاونسکاوھتسبیاوتحمزاعالطایارب•

س ردآھب)FDA(ورادواذغنامزاستیاسبو
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 

 .دینکندید
 :دیریگبسامت)CDC(یرامیبزایریگشیپول رتنکزکارماب•

CDC-INFO(1-800-232-4636-800-1(هرامشاب-
 متاس بگیرید یا 

 دیدن /vaccineswww.cdc.gov ھب آدرس CDC زا وباسیت-
 .دینک

 دنناوتیم،یگدروخامرسدننام،فیفخیاھیرامیبھبالتبمدارفا
د یاب ًالومعمد نرادد یدشا یط سوتمی رامیبھ کی دارفا .دنوشھ نیسکاو
 .دنکربص،یدوبھبنامزاتMMRن سکاوقیرزتزالبق

بیرشبتعالطدا م تا اھتقرهنھ  ھ تی ا انوتیماشیشدھبی بامدھدئارا
.ھبمش  ددا

 نسکاوشنکاوت ارطخ.4

ترثوب،رتح زراقیززیاوادرد•  اوب تقیزلمیمقی رتاشنزب
. وسنسااس اکمففخ  دوش داجیاMMRنیایکوز پتسنم ی

 لصافمردتقومیتفسودردایندرگایاھھنوگردددغمروت•
 زاسپتاقوایھاگ)غلابایناوجوننانزردرتشیب(
 .دنھدیم خر MMR نویسانیسکاو
 لماشدناوتیماھنیا.دنتفایمقافتاتردنھبرتیدجیاھشنکاو•

ھ شب کپتو اا)تبام لاجنشت  کدااھت ال قمشھکیباهرھبغ(
 .دوشلومعمریغی دوبکاییزیرنوخث عابدناوتیم
سانادردنیمسسیجتالشھ درارد•  نکوی،نایماتی د کمکیاف

.شبگنهندھھدشینف ا اکمم  دایدزدکیتکو توعثعبتسن
ن سکاودیابن،دنرادینمیامتسیسی دجت الکشمھکیدارفا

MMRدنکتفایردار. 
 نویسانیسکاوھلمجزایکشزپتامادقازاسپدارفاتاقوایھاگ
 ندزگنزایییانیبتارییغتایھجیگرسساسحارگا.دننکیم شغ
دھعطدخکشپبدردشوگرد  .یدالاو زھ،یا
 دیدشش نکاوثعابنسکاوھکنیالامتحا،ییورادرھدننام
 .تسامکرایسب،دوشگرماییدجیاھبیسآریاس ،کیژرلآ

 ؟درکدیابھچدشابھتشاددوجوی دجلکشمرگا.5

شکوک نکادھیکورجر اس اکمم  نا،یلزهشنسادفوخز پتسن
 دیدشک یژرلآشنکاو مئالعهدھاشمت روصر د.دھدخ رک یژرلآ
 ،عیرسبلقنابرض،سفنتردلکشم،ولگوتروصمروت،ریھک(
 ھباردرفودیریگبسامت1-1-9 هرامش اب ،)فعض ای ھجیگرس
 .دیناسربناتسرامیبنیرتکیدزن
 هدنھدھئارااب،دننکیمنارگنارامشھکیمئالعریاسیارب

ا دب  .دیریگبسمتدوخیتشاھبیاھتقارم

 دهپیشنھاد ش نامھت دقیقي در مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص واآسیناسیون و بر، اطالعاھاي پزشكي براي اینكھ ارائھ دھندگان مراقبت
میباشند از را دارا حق براي فرستاده خواھد شد. افراد این Michigan Care Improvement Registry ده دریافتنھاي آینواآسیناسیو

 ون را بھ دفتر ثبت ارسال نكنندھاي پزشكي خود بخواھند آھ اطالعات واآسیناسی .آنند، اطالعاتي بھ ارائھ دھندگان مراقبت 

DCH-1494FA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 
Farsi translation of MMR VIS provided by California Department of Public Health, Immunization Program 

ی اربطقف .300aa-42 U.S.C §26ن سکاوت اعالطاھینایب
هدافتسا ی رادا MMR8/6/2021 نسکاو

https://www.cdc.gov/vaccines/
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation����
http://www.vaers.hhs.gov������������



