
 لسا ١٥تا  ١٢ سنی    واکسن کرونا به کودکان و نوجوانان پیشنهاد 

 داوطلبانهبە صورت کرونا   ونیناسیخواهد شد. واکس سال پیشنهاد  ١٥تا  ١٢ سنی    واکسن کرونا به کودکان و نوجوانان
 .خواهد بود

شما  فرزند شده است. اگر  لیتشک زر یفادوز واکسن  کیاز سال  ١٥تا  ١٢ سنی    کودکان و نوجوانان  ونیناسیواکس
 .نیم گردد هیتوصبە او  کرونا   شده باشد، در حال حاض  واکسن کرونا   یمار یدچار ب

 

 رضایت کتب  
تکمیل شده برای اظهاری رضایت کتبی و فرم خود ، به منظور دریافت واکسن بایدسال  ١٦کودکان و نوجوانان زیر 

جهت تحویل بە مرکز رسپرسبی کودک را بە عهده دارند مسئولیت  ی والدین کەهر دو طرف واکسیناسیون از 

 . بە همراه داشتە باشند واکسیناسیون 

 

را بە همراه از کودکان مایت خدمات حطرف باید رضایت کتبی از رسپرسبی دولت یم باشند تحت   کەبرای کودکان  

 . داشتە باشند 

 

 باشد: فرم رضایتنامە و فرم خود اظهاری بە چندین زبان مختلف موجود یم 
  فرم رضایتنامە

 یفرم خود اظهار 

 

د  Sluppen، Sluppenvegen 14 واکسن شهرداری تروندهایم در مرکز در عمدتا واکسیناسیون   . صورت یم گی 

 

 نحوە گرفی   نوبت
د:  واکسننوبت تواند از طرف کودک  سال یم ١٨ یباال گر یشخص د ا ی نیاز والد یکی  را در سایت زیر بگیر

/https://minside.trondheim.kommune.no سپس ."korona "و د یرا فشار ده 

“Bestill korona vaksine for andre.”  .را انتخاب کنید 

 

 وجود داشتە باشد. واکسن ها  ر یو سا ا واکسن کرون ی   هفته ب کیمهم است که 
 
 نیبه عنوان مثال، ا فاصلە زمان

(  hpvکه واکسن یم باشد   یساله ا ١٢کودکان شامل   ی در طول پا ا و واکسن کرون)ویروس پاپیلوم انسانی به آنها  ییر
 . شود  یم شنهاد یپ

 

 حق کسب اطالعات 

ی های مربوط به سالمت خو  حق اظهار یش کودکان و نوجوانان حق دریافت اطالعات را دارند و باید در تصمیم گی 

ی را از اطالعات یم توانید در اینجا . نظر داشتە باشند  بە چندین زبان مختلف  موسسه بهداشت عمویمطرف بیشیی

 : کسب کنید 

 –در مورد واکسیناسیون مخترص بە صورت تصویری اطالعات  - سال ١٥تا  ١٢ سنی    واکسن کرونا برای نوجوانان

 موارد زیر را توضیح یم دهند: فیلمهانی کە  –اطالعات بە چندین زبان مختلف 

 ؟ یستواکسن چ

 یم کنند؟  عملواکسن ها چگونه 

 کنيم؟ ە یم  واکسينخود را  ١٩ –بر ضد کووید چرا 

 (تنها بە زبان نروژی) ساله ١٥تا  ١٢و نوجوانان سنی   در مورد واکسیناسیون کودکان سوال و پاسخ 
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