
 
 
 

 

ولې د 5-11 کلنو ماشومانو لپاره د واکسین ډوزونه کم دي؟

ماشومان، په �ولو اندازو او وزنونو کې را�ي! 

 

 د واکسین دوز د ماشوم د معافیتي سیس�م د پراختیا پر بنس� والړ دی، نه د وزن یا 
قد پر بنس�.



 د 5-11 کلن� لپاره، کلینیکي آزموینې، د خوراک اندازه �وري چې په وده کونکي 
بدن کې اغیزمن وي، د ل�و اړخیزو اغیزو سره.

 



 د WE-SPARK Resource Hub سرچینه کې د "مور او پالر او ماشومانو" الندې د دې په اړه نور ولولئ



 زما مور او پالر، به اجازه ورنک�ي چې زما کوچني ورور واکسین شي. دوی به حتی، په دې اړه خبرې ونه ک�ي
 

ماشومان هر وخت په �وون�ي کې د واکسین او COVID-19 په اړه بحث کوي. دا د نوي نورمال برخه ده!

 



هو! موږ ن�دې هره ورځ د تفریح په وخت کې، د دې په اړه خبرې کوو
 

دا به د �ولې کورن� سره مرسته وک�ي چې د اړیکو دا الری خالص ک�ي
 



د کوید 19  ، �ینې اخته ماشومان هم د اوږدې مودې ناروغ�،تجربه کوی.

هغه سمه ده! او ساینس پوهان الهم د اوږدې مودې اغیزې، نه پوهی�ي.. 

 



واکسین، ژوند ژغوري! 

 

 هغه �ه چې دوی پوهی�ي، هغه دا دي چې ډاک�ران،  د 5-11 کلونو عمر لرونکي 
غیر واکسین شوي ماشومانو کې، د انفیکشن او روغتون کې بستر کیدو نرخونو کې، زیاتوالی �وري.

 



د  WE-SPARK Resource Hub   ماخذ کې "مور او پالر او ماشومانو" عنوان ته، 
رجوع وک�ئ.

�ه چانس!
 

 
 



که ماشومان د COVID-19 �خه ناروغ نه شي، نو ولې واکسین ک�ئ؟ 
 

ماشومان د COVID-19 �خه ناروغه کی�ي. اومیکرون د س�و په پرتله، په هوایی

 مجرا گانی  کې ډیر برید کوي، او ماشومان، کوچني هوایي( تنفسی) الرې لري.
 
 



دا خطرناک �کاري، په �ان��ې تو�ه د ماشومانو لپاره چې د سالن�ۍ لري. 
 
 

دا خطرناک دی، او دا کولی شي د اوږدې مودې تنفسي ستونزو پایله ولري. 
 
 



واکسینونه الهم، د ماشومانو په ��ون د �ولو عمرونو خلکو د ساتنې لپاره، تر�ولو غوره الر ده. 

 



تپه WE-SPARK Resource Hub کې "مور او پالر او ماشومان" کې نور 
معلومات ترالسه ک�ئ، او �ولو والدینو ته ووایاست چې تاسو یې پیژنئ.

 
 



زه اندی�من یم چې واکسین به زما په زی�ون یا راتلونکي امیندوارۍ، اغیزه 
وک�ي. 

هی� ساینسي شواهد، شتون نلري چې واکسین کول، پر ه�� یا سپرم اغیزه کوي 



د امیندوارۍ پرمهال د COVID-19 اخته کیدو، لوی خطر دی - دا کولی شي د
 زی�ون دمخه زی�ون یا د زی�ون پرمهال د وینې �و�ې کیدو المل شي . 

 
 



په wesparkhealth.com د رجوع سره،خپل  باور، د COVID-19 واکسین رامین�ه ک�ئ 
 
 



زه ډاری�م چې خپلو ماشومانو ته د COVID-19 واکسین ورک�م.
 

م�ر د ماشومانو په ��ون، میلیونونه خلک، د ویروس له امله م�ه شوي ، نه  
 
 



ماشومان "طبیعي معافیت" لري، نو زه اړتیا نلرم چې خپل ماشومان د 

COVID-19 په وړاندې واکسین ک�م.

د �ه پرمختللي معافیت سیس�م درلودل، پدې معنی ندي چې، په طبیعي ډول د کوید �خه، معافیت ولري. 
 



اومیکرون او د هغې مشابه ډولونه د اصلي COVID په پرتله، خورا ډیر ساري دي،او د هرچا د معافیت سیس�م زیانمنونکي پری�دي!

 


