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)VFC( پروگرام واکسین برای اطفال
CDCCDC  معلوماتمعلومات  برایبرای  والدینوالدین  ازاز  طرفطرف

برای پرداخت 
هزینۀ واکسین 
طفل خود کمک 

بخواهید!

چطور میتوانم برای پرداخت مصارف واکسین های طفل خود کمک بگیرم؟
 از سال 1994، والدین از طریق پروگرام واکسین برای اطفال )VFC( از اطفال خود محافظت میکنند. 

 این پروگرام برای اطفالی که والدین آنها برای پرداخت مصارف به کمک ضرورت دارند، واکسین 
های رایگان را ارائه میکند.

آیا طفل من واجد شرایط پروگرام است؟

 در صورتیکه طفل شما قبل از روز سالگرد خودش 19 سال سن داشته باشد، و همچنین اگر دارای 
یکی از شرایط ذیل باشد، او واجد شرایط میباشد: 

	  Medicaid واجد شرایط

بدون بیمه  	

امریکای سرخپوست یا بومی آالسکا 	

 بیمه محدود )اطفال تحت بیمه محدود، فقط از طریق مراکز صحی رسمی فدرال و  	
مراکز صحی روستایی واجد شرایط واکسین های VFC میباشند.(

منظور شما از " بیمه محدود" چی است؟

 بیمه محدود به این معنی است که طفل شما بیمۀ صحی دارد، اما واکسین )هایی( را پوشش نمیدهد، 
به این دلیل که:

هیچ واکسین را پوشش نمیدهد. 	

واکسین های معینی را پوشش نمیدهد. 	

 واکسین هایی را پوشش میدهد، اما محدودیت پولی دارد یا مبلغ مشخص پول برای  	
واکسین ها دارد. زمانیکه به آن مبلغ ثابت پولی رسید، طفل شما واجد شرایط است.

برای واکسین شدن طفل خود به کجا میتوانم مراجعه کنم؟

 از داکتر خود پرسان کنید که آیا او یک ارائه کنندۀ پروگرام VFC است یا نخیر. بیشتر از 
40000 داکتر در پروگرام VFC موجود در سراسر کشور ثبت نام کرده اند. 

مرکز ملی معافیتی و امراض تنفسی
بخش خدمات معافیتی

National Center for Immunization and Respiratory Diseases
Immunization Services Division
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چقدر باید پول پرداخت کنم؟5

 تمامی واکسین ها برای اشخاص واجد شرایط از طریق پروگرام VFC رایگان میباشد. 
حتی اگر با دریافت واکسین های رایگان پول زیادی صرفه جویی میکنید، مصارف دیگری 

برای انجام VFC وجود دارد که عبارتند از:
داکترها برای زرق هر واکسین میتوانند هزینه ای دریافت کنند. با اینحال اگر  	

خانواده های اطفال واجد شرایط، توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشند 
نمیتوان از تطبیق واکسین های VFC امتناع کرد. 

مراجعه به معاینه خانه ممکن است هزینه داشته باشد. 	

برای خدمات غیر واکسین، مثل معاینه چشم یا تست خون، ممکن است مصارفی  	
وجود داشته باشد.

 جهت معلومات بیشتر دربارۀ پروگرام VFC، شما میتوانید به 
 صفحۀ ویبسایت VFC مربوط به CDC در آدرس 

 www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html
مراجعه کنید یا با نمبر CDC-INFO (232-4636)-800-1 به تماس 

شوید و دربارۀ پروگرام VFC معلومات بخواهید.

www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html

