
  
 

 سال  18 زیر سن بھ اشخاص  برای 19-کووید برای Moderna و Pfizer-BioNTech واکسن نامھ رضایت

ً ( کند می دریافت 19-کووید برای را Moderna یا Pfizer-BioNTech واکسن کھ کودکی بھ مربوط اطالعات :1 بخش  ):خوانا حروف با لطفا
 

 سن  )mm/dd/yyyy( تولد  تاریخ  )وسط اول، خانوادگی،( کودک نام
 

 کدپستی  ایالت  شھر  خیابان  نشانی
 

 تلفن  شماره
 

 . Moderna و Pfizer-BioNTech (Pfizer) واکسن دریافت مزایای و خطرات بھ مربوط اطالعات :2 بخش
 و Pfizer واکسن اضطراری مصرف اجازه حاضر حال در) Food and Drug Administration, FDA( متحده ایاالت داروی و غذا سازمان

Moderna و مزایا خطرات، مورد در بیشتر اطالعات کسب برای .است کرده صادر باال بھ ماه 6 سن بھ کودکان در 19-کووید پیشگیری برای را 
 دھنده مراقبت و کنندگان دریافت برای متحده  ایاالت داروی  و غذا ازمانس اطالعاتی برگھ ،19-کووید برای Moderna و Pfizer واکسن جانبی عوارض

 .)Moderna|  Pfizer( نمایید مطالعھ را ھا
 

 .نامھ رضایت  :3 بخش
 من .کنم می درک را مزایا و خطرات و کرده بررسی را باال 2 بخش در Moderna و Pfizer واکسن مزایای و خطرات بھ مربوط اطالعات اینجانب
 :کنم می موافقت

 واکسن احتمالی مزایای و خطرات مورد در" ھا دھنده مراقبت و کنندگان دریافت برای اطالعاتی برگھ" و کرده بررسی را نامھ رضایت فرم .1
Pfizer و Moderna کنم می درک و کرده مطالعھ را. 

 .شود واکسینھ Moderna یا Pfizer با الذکر فوق کودک دھم رضایت تا دارم قانونی اختیار من .2
 را Moderna یا Pfizer واکسن کودک زیر، در رضایت ارائھ با و کنم ھمراھی واکسیناسیون قرار بھ را الذکر فوق کودک است الزم کھ دارم توجھ من .3

 .نھ یا باشم داشتھ حضور واکسیناسیون وقت در من چھ کند،می دریافت
 واکسیناسیون ثبت دفتر بھ واکسیناسیون موارد ھمھ دارد، می ملزم) 120440 بخش ایمنی، و بھداشت قانون( ایالتی قانون طوریکھ بھ دارم توجھ من .4

 میان در ایالتی عمومی بھداشت سازمان و محلی بھداشت بخش با کودک پرونده در اطالعات کھ دارم توجھ من . شود می داده گزارش) CAIR2( کالیفرنیا
ً  و شد خواھد تلقی محرمانھ پزشکی اطالعات صورت بھ و شده گذاشتھ  خواھد استفاده داده اجازه قانون طوریکھ بھ یکدیگر با  گذاشتن میان در برای صرفا

 پرونده کردن قفل برای درخواست  وب فرم از بازدید با توانم می و کرده خودداری اطالعات گذاشتن میان رد برای اجازه ارائھ از توانم می من . شد
CAIR پرونده کھ کنم درخواست  من CAIR2 شود قفل 

 اطالعات و شده واکسینھ 19-کووید برای Moderna یا Pfizer-BioNTech واکسن با کھ دھم می اجازه شده ذکر فرم این باالی در کھ کودکی برای من
 . کنم می موافقت آن با و کرده بررسی  را فرم نای در شده منظور

 
 

 )وسط اول، خانوادگی،( نام
 

 
 تاریخ  امضاء 

 

 باال  با تفاوت صورت  در نشانی
 

 باال  با تفاوت صورت در  تلفن شماره
 
 

 
 

ً  ،19-کووید واکسن مورد در بیشتر اطالعات کسب برای  :نمایید بازدید لطفا
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https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/spikevax-and-moderna-covid-19-vaccine#additional
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine#additional
https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En
https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En
https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En

