
 COVID-19 ویکسینیں اب 6 ماہ سے 4 سال کی عمر کے بچوں 
کے لیے دستیاب ہیں۔ آج ہی اپنے بچے کو ویکسین لگوائیں!

 ویکسینیشن سائٹ تالش کرنے کے لیے nyc.gov/vaccinefinder پر جائیں 

 یا 4692-829-877  پر کال کریں۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو اپنے

  بچے کے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں یا اگر آپ کا کوئی 

فراہم کنندہ نہ ہو تو 4319-268- 212 پر کال کریں۔

 ویکسینیں محفوظ، مفت اور COVID-19 سے آپ کے خاندان اور آپ کے بچے کو محفوظ 

 رکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں، چاہے آپ کے بچے کو ماضی میں COVID-19 ہو چکا ہو۔ 

 بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے والدین یا سرپرست کا اجازت دینا الزمی ہے

اور 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ کسی بالغ فرد کا ہونا الزمی ہے۔

6 ماہ سے 4 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین کیوں لگوانی چاہیے؟ 
ہر عمر کے لوگوں کو COVID-19 ہو سکتا ہے، جبکہ زیادہ متعدی ویرینٹس بچوں کے COVID-19 سے شدید بیمار 

پڑنے، ہسپتال میں داخل کیے جانے اور انتقال کر جانے کا سبب بنے ہیں، لٰہذا، اب ویکسین لگوانا اور بھی زیادہ اہم 

ہے۔ کچھ لوگوں کو COVID-19 سے صحت کے طویل مدتی مسائل بھی ہو جاتے ہیں )جس کو النگ COVID بھی 

کہا جاتا ہے(، جیسے سانس لینے میں دقت، پٹھوں اور جوڑوں میں درد، سر درد اور تھکاوٹ۔ بچوں کو ویکسین 

 COVID-19 لگوانا ان کے ارد گرد موجود دیگر افراد کی حفاظت کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے، خاص طور پر جو 

سے شدید بیمار پڑنے کے زیادہ خطرے کی زد میں ہوں۔

 6 ماہ سے 4 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، ہر ویکسین برانڈ کی خوراکوں کی تعداد اور لگوانے 
کے دورانیے کیا ہیں؟ 

اس وقت ویکسین کے دو انتخابات موجود ہیں، دونوں کی خوراکوں کی تعداد اور ویکسین لگوانے کے دورانیے 

مختلف ہیں:

• Moderna: عمر 6 ماہ سے 5 سال  

• دو خوراکیں، چار سے آٹھ ماہ کے وقفے سے   

• Pfizer: عمر 6 ماہ سے 4 سال  

•  تین خوراکیں، پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان تین سے آٹھ ماہ؛     

اس کے بعد دوسری اور تیسری خوراک کے درمیان آٹھ ماہ

کیا میرے بچے کو ان کی COVID-19 ویکسینوں میں سے کوئی ان کے 

نگہداشت صحت فراہم کنندہ کے دفتر یا کسی فارمیسی سے لگ سکتی ہے؟

•  اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اپنے فراہم کنندہ کو کال کر کے تصدیق کر لیں کہ وہ ویکسین   

پیش کر رہے ہیں۔ جب وہاں جائیں تو، معلوم کر لیں کہ آیا آپ کے بچے دیگر خطرناک 

امراض جیسے خسرہ، کن پھیڑ، کالی کھانسی اور الکڑا کاکڑا سے بچاؤ کے لیے معمول 

کی ویکسینوں کے حوالے سے مکمل ویکسین یافتہ ہیں یا نہیں۔ آپ کے بچے کو دیگر 

ویکسینیں COVID-19 ویکسین کے ساتھ لگائی جا سکتی ہیں۔
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•  اگر آپ کا کوئی فراہم کنندہ نہ ہو تو NYC Health + Hospitals کی مدد سے تالش کرنے کے لیے    

 4319-268-212  پر کال کریں۔  نیو یارک سٹی میں ترک وطن کی حیثیت، بیمہ یا ادائیگی کی صالحیت 
سے قطع نظر نگہداشت فراہم کی جاتی ہے۔ 

•  آپ فارمیسیز سے پوچھ کر بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا وہ آپ کے بچے کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین   

پیش کر رہے ہیں یا نہیں۔ 

کیا سٹی بچوں کے لیے اپنے زیر انتظام ویکسینیشن سائٹس چالئے گی؟

 جی ہاں۔ سٹی جوالئی اور اگست میں اپنے زیر انتظام صرف 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو ویکسین 

لگانے کے لیے 10 سائٹس چالئے گی۔ سائٹ تالش کرنے کے لیے nyc.gov/vaccinefinder پر جائیں۔

ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ویکسینیں بچوں کے لیے محفوظ اور کارگر ہیں؟

 ان ویکسینوں کا 6 ماہ سے 4 سال تک کی عمر کے بچوں میں تفصیلی مطالعہ کیا گیا اور ان کو بہت محفوظ 

  )U.S. Food and Drug Administration( اور مؤثر پایا گیا۔ اس عمل کی امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن 

 COVID-19 اور دیگر غیر جانبدار ماہرین نے قریب سے نگرانی کی۔ 5 سال اور اس سے زائد عمر کے کروڑوں بچوں کو

کے خالف ویکسین باحفاظت لگائی جا چکی ہے۔

ضمنی اثرات کیا ہیں؟

بچوں کو بالغ افراد سے ملتے جلتے ضمنی اثرات کا سامنا ہوتا ہے، بشمول جس بازو پر شاٹ لگا اس میں درد، 

 سردرد یا بخار؛ اور تھکاوٹ یا جسم میں درد محسوس ہونا۔ یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ جسم میں تحفظ 

 پیدا ہو رہا ہے۔ ضمنی اثرت عام طور پر ایک سے دو دن تک رہتے ہیں۔ تشویشناک ضمنی اثرات بہت کم ہوتے 

ہیں اور COVID-19 کے خطرات ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ 

 )ID( کیا بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو بیمہ، شناختی دستاویز 

یا دیگر دستاویزات کی ضرورت ہے؟

 والدین میں سے کسی ایک یا سرپرست کو اپنے بچے کے ساتھ ویکسین لگوانے کے لیے الزماً آنا ہو گا، اپواینٹمنٹ 

کے وقت ذاتی طور پر اجازت دینا ہو گی اور ذاتی طور بچے کی عمر کی تصدیق کرنے کے لیے بچے کی عمر کا ثبوت 

جیسے کوئی ID یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ النا ہو گا۔ والدین اور سرپرستوں کو ترک وطن کی حیثیت، سوشل 

 سیکیورٹی نمبر یا بیمہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر والدین میں سے کسی ایک یا سرپرست کے پاس بیمہ 

ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بل وصول کیا جائے، لیکن ان کو ادائیگی میں اپنا حصہ ڈالنے یا کوئی دوسری 

فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔
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