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اولیا، سرپرستان و دانش آموزان عزیز
دانش آموزان   ونی ناسیواکس  تیلزوم گزارش وضع در مورد  

ی عموم  مقررات به بهداشت  نی . ا خود نموده است  ونی ناسی واکس  تی وضع گزارشملزم به  را    استاناین  همه دانش آموزان  بی سی    دولت

ی م  رهی استان ذخ  ونی ناسی ثبت واکسقسمت  سوابق در    یکند. تمام  ی دانش آموزان را جمع آور   یساز  منی دهد تا تمام سوابق ا  یمامکان  

: به دانش آموزان یبرا  ای کلمب  شی ت ی بر ونی ناسی اکسو تی گزارش وضع مربوط به مقررات  در مورد شتری اطالعات ب  یشود. برا

 B.C.’s Vaccination Status Reporting Regulation for students  دی مراجعه کن.

نگه    منی و دانش آموزان را سالم و ا نمودهها را کنترل    یماری ب   وعی کند تا ش  یکمک م  ی عموم  بهداشتبه    یساز   منی سوابق ا  ی آور  جمع

اطالع  تواند به سرعت    یم  ی، بهداشت عمومکرد  یری شگی از آن پ  بتوانبا واکسن  که    شایع شود  یماری ب نوعی  ای  در مدرسه  دارد. اگر  

و  ده شعمل  وارد  به سرعت    به این ترتیب میتوانیم  .  استایمنی الزم  فاقد  و کدام کودک  شته  ایمنی دا  ان  کودکیک از  که کدام    حاصل کند

 .اهمیت دارد یماری ب  وعی از ش یری نگه داشتن فرزند شما و جلوگ منی ا یبرااین کار . می را محدود کن آن  خطر ابتال به 

،   یدر سال جارکالس  هر    ی  ساز  من ی ا  یها  کی نی و کل  ونی ناسی گزارش واکسرویداد های مربوط به    در مورد  شتری اطالعات ب کسب    یبرا

 .مطالعه کنیدرا  ری زموارد 

 .A کودکان در مهدکودک  یبرا

که    یکودکان   یممکن است با خانواده هاکنند.    یم  یبررس  رادر پرونده  موجود    یساز  منی سوابق ا  یکارکنان بهداشت عموم •

 .می ری تماس بگ باشدن دسترس  درو یا ناقص بوده  سوابق آنها 

 .B نهم  هیششم و پا  هیدانش آموزان پا  یبرا

 .را انجام خواهند داد ونی ناسی در مدرسه شما واکس یپرستاران بهداشت عموم •

 .فرستاده میشودنامه به خانه   تی فرم رضا کی هر دانش آموز  یبرادر مدرسه شما،  یساز منی ا یها کی ن ی قبل از کل •

ذکر  نامه  تی که در فرم رضا دی دار یشتری ب  ونی ناسی . اگر سوابق واکسدی کن  یبررسنامه  تی را در فرم رضا  یساز منی سوابق ا •

 .دی ارسال کن  fraserhealth.ca/immunizationform در یبهداشت عموم راینشده است، لطفاً آنها را ب 

 .C( 12و  11، 10، 8، 7، 5 ،4، 3، 2، 1 یها هی)شامل پا گری د یها هی دانش آموزان در تمام پا  یبرا

 :دیکن ی را بررس  یساز منیلطفا سوابق ا •

 .مشاهده کرد healthgateway.gov.bc.ca توان در یرا م یساز  منی ا سوابق

.ودمن سرپرست مشاهده  و یا نی توان در حساب والد یو کمتر را م  سال  11دانش آموزان  سوابق

 .کنند جادی خود را ا یحساب کاربر  دی با یا بیشترسال   12آموزان  دانش

ممکن است  د،ی و سوابق موجود در پرونده را ندار دیکن  دای پ  یدسترس Health Gatewayهلت گیت وی به  دی توان  ینم اگر

. دی ری کرده است تماس بگ نهی که فرزند شما را واکس ی بهداشت  یبا ارائه دهنده مراقبت ها  برای درخواست سوابق  الزم باشد

 .می را در پرونده داراو  شده است، ما سوابق   نهی اکسو Fraser Health یاگر فرزند شما توسط بهداشت عموم

Healthدر  «یسازمنیا ین ی ب ش ی »پ  اطالع پیدا کنید به  تاخیر در دریافت واکسن هایا  کسری واز آنکه برای 

 Gateway  .مراجعه کنید 

https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
http://fraserhealth.ca/immunizationform
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/


داده اید:  انجام  میدانید که آنرا ، اما شده" نشان داده   انجام در تاخیر عنوان "که با  یونی ناسیواکس •

بهداشتب   را  پرونده   دهید  یعموم  ه  مارائه  آنال  دی توان   ی.  صورت  به  را  طریق  نی آن   از 

 fraserhealth.ca/immunizationform   دی ده  ل ی خود تحو  یمحل  ی واحد بهداشت عمومبه  سابقه را    ای   دی ارسال کن.

: باشدآموز دانش در مورد   زیر  اطالعاتحتما حاوی  دی کن ی که ارسال مرا  یسوابق 

ینام و نام خانوادگ -

تولد  خی تار -

 در بدو تولد  جنسیت   -

بودن.  وجودمدر صورت  (PHN) یشخص شماره سالمت  -

ائه  را     (Nations)  First  اقوام بومی  در جامعه  محلیپرستار بهداشت  را به    یساز  منی سوابق ا  دی توان   یم  نی همچن 

 .دهید

: نشده باشدداده انجام  اینکهو یا  استگذشته  ونیناسیواکسانجام  تاریخاز اگر  •

ن خانواده و داروخانه  . همه پزشکابگذاریدقرار مالقات  داروساز    ای پزشک خانواده  ،  ی  محل  یبا واحد بهداشت عموم

 .دی ری لطفاً از قبل تماس بگ نی، بنابرارا ارائه نمیکنندها واکسن 

واکسن    یست ی ل  افتی در  یبرا دهندگان  ارائه  محاز  بهخود  لهدر   ،  fraserhealth.ca/GetImmunized  

 .دی مراجعه کن 

: د یر یخود تماس بگ محلمربوط به با شماره  ،یبهداشت عموم هایواحد   ی از کیرزرو وقت در  یبرا •

تسفورد، چیلی وک، آگاسیز، هوپ زندگی میکنید واگر در شهرهای میشن، اب  604-702-4906

ت  برنابی، کوکیتالم، میپل ریج، پیت میدوز، نیو وست مینیستر، پور اگر در شهرهای  604-476-7087
و یا لنگلی زندگی میکنید  کوکیتالم، پورت مودی، دلتا، سوری، وایت راک  

مراجعه کنید. immunization/Fraserhealth.ca به برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ایمنی سازی

 داشتن مدارس و جامعه متشکریم. ه از شما برای ایمن نگ

ارادتمند 

MD, CCFP, MPH, FRCPCدکتر لینزی بوتورپ 

 پزشکی سرپرست تی، متصدی پزشک سالم

http://fraserhealth.ca/immunizationform
http://fraserhealth.ca/immunizationform
https://www.fraserhealth.ca/GetImmunized#.Y3awAmmIaN4
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y3awmWmIaN6



