
 رضایت کودکان عاقِل زیر سن قانونی  

رضایت در مورد واکسن ها
والدین یا سرپرستان و فرزندان آنها را تشویق میکنیم  تا به بحث و بررسی در 

مورد اطالعات مربوط به واکسن های موجود، فرم های رضایت و تصمیم گیری 
در مورد ایجاد مصونیت بپردازند. 

در صورت وجود کلینیک های واکسیناسیون کووید19- در مدارس، که در طول 
ساعات مدرسه برگزار میگردد، فرم های  رضایت و اطالعات ایمن سازی برای 

بردن  به منزل و گفتگو در بارۀ آن از قبل در اختیار دانش آموزان قرار می 
گیرد. 

رضایت کودکان عاقل زیر سن قانونی 
کودکان زیر 19 سال که توان درک فواید، واکنش های احتمالی و خطر واکسینه 

نشدن را درک می کنند، می توانند به صورت قانونی، ایمن سازی خود را به 
تنهایی اجازه داده  یا از انجام آن خودداری کنند. این بدان معناست که فرزند 

شما مجاز است به تنهایی در مورد دریافت و یا عدم دریافت واکسن خود تصمیم 
بگیرد .

این فرایند از زمان تصویب قانوِن کودکان در سال 1996 در بی سی جاری 
بوده است، اطالعات بیشتر در مورد رضایت کودکان عاقل زیر سن قانونی 
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رضایت آگاهانه
قبل از قبول رضایت یک کودک، ارائه دهنده خدمات بهداشتی باید اطالعات 
مربوط به واکسن را در اختیار او بگذارد. ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی 

 اطالعات زیر را با کودک بررسی می کند )قابل دسترسی درسایت
www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/covid-19-

 :)vaccines
زمان دریافت  کدام واکسن است	 
مزایای ایجاد مصونیت	 
خطر عدم ایجاد مصونیت	 
عوارض جانبی شایع و قابل پیش بینی	 
عوارض جانبی شدید و بسیار نادر	 

دالیل پزشکی برای دریافت نکردن واکسن	 

ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به کودک زمان می دهد تا این اطالعات را 
بخواند و به  او اجازه داده میشود تا سواالت خود را بپرسد. سپس برای اطمینان از 

درک آن اطالعات و آمادگی وی برای  تصمیم گیری، از کودک سواالتی پرسیده 
می شود. قبل از در میان گذاشتن سوابق ایمن سازی با والدین یا سرپرست کودکی 

که در مورد خود رضایت داده است، از آن کودک باید اجازه گرفته شود. 

در صورت عدم اطمینان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی نسبت به درک کودک 
و یا آمادگی نداشتن کودک برای تصمیم گیری، بدون رضایت والدین یا سرپرست 

وی ، کودک واکسن را دریافت نخواهد کرد.

 رضایت آگاهانه چگونه عمل می کند   

ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی که ایمن سازی را انجام میدهند 
برای گفتگو درمورد کسب رضایت  افراد و ارزیابی توانایی آنان در 

رضایت دادن 
آموزش دیده اند.

فرایند رضایت آگاهانه :
خاص ایمن سازی است	 
بیمار مدار است	 
داوطلبانه است	 
بدون ارائه اطالعات غلط  به دست آمده است	 

مراحل رضایت آگاهانه:

COVID -19 Mature Minor Consent | Farsi

گفتگوی والدین و سرپرستان با فرزندان خود 
در مورد واکسیناسیون COVID-19 و همکاری 

با آنها در جهت تصمیم گیری برای رضایت 
در مورد واکسن ها  قویا توصیه میشود.

توانایی شخص رضایت دهنده را ارزیابی کنید

اطالعات استاندارد ارائه دهید

برای پرسش و پاسخ وقت بگذارید

حق عدم قبول یا لغو رضایت را به او بدهید 4
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