
וואס איז די סיטיווייד אימיוניזאציע רעגיסטרי?
די סיטיווייד אימיוניזאציע רעגיסטרי CIR )סיטיווייד 

אימיוניזאציע רעגיסטרי( איז א געהיימע דאטאבעיס וואס 
אנטהאלט רעקארדס פון וואקסינען וואס מען האט געגעבן 

פאר פאציענטן אין ניו יארק סיטי. 

?CIR מוזן מיינע וואקסין רעקארדס זיין אינעם
פראוויידערס מוזן אריינשיקן וואקסין רעקארדס צום CIR פאר 

פאציענטן אין עלטער פון 18 יאר און יונגער. מענטשן וואס 
זענען 19 יאר און עלטער קענען אויסוועלן אויב זיי ווילן זייער 

  .CIR אינפארמאציע זאל זיין אינעם

?CIR פארוואס זאל איך לייגן מיין אינפארמאציע אינעם
עס זענען דא פיל בענעפיטן פון האבן אייערע וואקסין 

רעקארדס אינעם CIR. דער CIR פארבינדט ניו יארקער'ס 
אימיוניזאציע רעקארדס אין איין פלאץ כדי איר און אייערע 

דאקטוירים זאלן קענען וויסן וועלכע וואקסינען איר האט 
געהאט און וועלכע וואקסינען איר קענט דארפן. איר קענט 
באקומען צוטריט צום CIR אויב איר הויבט אן זען א נייעם 

פראוויידער אדער אויב איר פארלירט אייער רעקארד.

די סיטיווייד אימיוניזאציע רעגיסטרי
און אייער פריוואטקייט

סיטיווייד 
אימיוניזאציע 

רעגיסטרי



ווער קען זען מיין אימיוניזאציע רעקארד אדער מיין קינד'ס 
אימיוניזאציע רעקארד?

איר, אייער דאקטער, אייער פארמאסיסט, אייער קינד'ס שולע 
אדער קאלעדזש, אייער העלט אינשורענס פלאן און טייל 

סאשעל סערוויסעס פראגראמען – אזוי ווי פרויען, פיצלעך און 
קינדער WIC )פרויען, פיצלעך און קינדער( – קענען זען אייער 

אימיוניזאציע רעקארד. 
אויסצוגעפינען ווי אזוי צו באקומען צוטריט צו אייער אדער אייער 

קינד'ס אימיוניזאציע רעקארד, באזוכט מיין וואקסין רעקארד 
 My Vaccine Record )מיין וואקסין רעקארד( ביי 
   nyc.gov/myvaccinerecord אדער רופט 311. 

קען מיין CIR רעקארד גענוצט ווערן פאר אימיגראציע 
פארסירונג?

דער CIR פארמאגט נישט אייער סאשעל סעקיוריטי נומער 
אדער אימיגראציע סטאטוס. ניו יארק סטעיט געזעץ באשיצט 

די פריוואטקייט פון אייער CIR רעקארדס. די ניו יארק סיטי 
העלט דעפארטמענט קימערט זיך איבער אייער געזונטהייט, 

נישט אייער אימגראציע סטאטוס. מיר רעספעקטירן די 
פריוואטקייט פון אלע פאציענטן. באקומט די קעיר וואס איר 

דארפט.
רופט 800-354-0365 אדער 311 פאר אינפארמאציע איבער 

   .ActionNYC שטיצע סערוויסעס, אזוי ווי לעגאלע הילף, דורך
 צו געוואר ווערן מער איבער אייערע רעכטן, באזוכט 

.nyc.gov/immigrants
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