د ماشومانو لپاره د واکسینونو پروګرام ()VFC
د  CDCلخوا د والدینو لپاره معلومات

1

زه څرنګه کوالی شم د خپل ماشوم د واکسینونو لپاره په پیسو
ورکولو کې مرسته ترالسه کړم؟
د  1994راپه دې خوا ،والدین د ماشومانو ( )VFCپروګرام لپاره د واکسینونو له الرې د خپلو
ماشومانو خوندیتوب کوي .دا پروګرام هغو ماشومانو ته وړیا واکسینونه چمتو کوي چې د چا
والدین پیسو ورکولو لپاره مرستې ته اړتیا لري.

2

آیا زما ماشوم د  VFCپروګرام لپاره په شرايطو برابر دی؟
ستاسو ماشوم وړ دی که چیرې دا د هغه یا د هغې د  19مې زوکړې ورځ نه مخکي وي،
او که هغه له الندې نه یو وي:

•د میډیکاډ ( )Medicaidوړ
•بې بیمه

•امریکایی هندي یا د االسکا اصلي
•ناکافې یا کم بیمه شوې ( ناکافې بیمه شوې ماشومان یوازې د فدرالي وړ روغتیایی
مرکزونو او کلیوالي روغتیایی کلینیکونو له الرې د  VFCواکسینونو لپاره وړ دي).

3

تاسو د " ناکافې یا کم بیمه شوې" نه څه معنی لرئ؟
ناکافې یا کم بیمه شوې پدې معنی ده چې ستاسو ماشوم د روغتیا بیمه لري ،مګر دا به واکسین پوره
نه کړي ځکه چې:

•په دې کې هیڅ واکسینونه نه پوښول ېا پوره کيږي.
•دا ځینې واکسینونه نه پوره کوي.

•دا واکسینونه پوره کوي ،مګر دا د واکسینونو لپاره د یو معین ډالر حد لري .یوځل چې دا
ټاکل شوي ډالرو مقدار ته ورسیږي ،ستاسو ماشوم بېا وړ کیږي.

4

زه چیرته الړ شم چې خپل ماشوم واکسین کړم؟
له خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ که هغه د  VFCپروګرام چمتو کوونکی وي .په ټول هیواد کې په VFC
پروګرام کې له  40,000څخه ډیر ډاکټران شامل دي.

د واﮐﺳﯾﻧوﻧو او ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎروﻏﭔو ﻣﻠﻲ ﻣرﮐز
د واﮐﺳﯾﻧوﻧو ﺧدﻣﺗوﻧو څﺎﻧګﮫ
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د خپلو ماشومانو
د واکسین لپاره د
پیسو په ورکولو
کې مرسته ترالسه
کړئ!

د  CDCلخوا د والدینو لپاره معلومات

5

زه به باید څومره پیسې ورکړم؟
ټول وړ واکسینونه د  VFCپروګرام له الرې وړیا دي .که څه هم تاسو د وړیا واکسینونو په
ترالسه کولو سره ډیرې پیسې خوندي کوئ ،د  VFCکتنې ته تللو لپاره نور لګښتونه ښايي:

•ډاکټران کوالی شي د هر پیچکارې لګولو فیس واخلي .په هرصورت ،د VFC
واکسینونه وړ ماشوم ته نشي رد کیدای که چیرې کورنۍ د فیس توان ونلري.
•ښايي د دفتر کتنې فیس شتون ولري.

•د غیر واکسین خدمتونو لپاره ښايي فیسونه شتون ولري ،لکه د سترګو معاینه یا د
وینې معاینه.

د  VFCپروګرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره ،تاسو کوالی شئ د

 CDC's VFCویب پاڼه وګورئ په
www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html
یا ) 1-800-CDC-INFO(232-4636ته زنګ ووهئ او د VFC
پروګرام په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړئ.

