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(Urdu version) 

 

 

COVID-19 کا فارم یرضامند ےیپروگرام کے ل لگانے کے نیکسیو 

- Comirnaty یپہل عمر کے بچے؛ اور وہ بچے جو یسال ک 11سے  5بشمول  ے،یوالے بچوں کے ل نےیلخوراک  یجزو یک 

 ۔ںیہ ہوئےسال کے  12 سال کے تھے اور وہ ابھی 11 کے وقت خوراک

 

( اکثر 2اور ) ٹیش کٹیف شنینیکسی( و1سائٹس پر ) بیو لیبراہ کرم درج ذ کا فارم مکمل کرنے سے پہلے یرضامند

 :ںیپڑھ کو سواالت جانے والےپوچھے 

(1 )https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

(2 )https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf 

 

 

 

 ںیاور مناسب خانوں م ںیمکمل کر ںیحروف م بڑےقلم کا استعمال کرتے ہوئے اس فارم کو  لےین ای اہیبراہ کرم س

" " ۔ںیاور *مناسب طور پر حذف کر ںیلگائکا نشان 

 ہے( ایگ ایاشارہ ک ںیم زیدستاو یکہ شناخت سای)ج التیتفص یذات یک حاصل کرنے والوں نیکسی. و1حصہ 

 ذاتی معلومات 

 
 اسکول کا نام: __________________________ کالس: ________کالس نمبر: ______________

 

 : _________________،________________________________________نام

 (نام ایگ اید)خاندان کا نام(                                                                     )                   )انگلش(

 

    _____________________________________________________________________ 

 (نام ایگ اید)چینی(                   )خاندان کا نام(                                                                      )

 

 جنس: ________  (YYYY/MM/DDتاریخ پیدائش:      _______/________/________ )

 

 (ںیکا نمبر مناسب طور پر بھر زیاور دستاو ںیلگائ کا نشان "" ںیم خانہ)براہ کرم  زیدستاو یشناخت

 یہانگ کانگ کا شناختکرنے والے کے پاس  حاصل نیکسیاگر و ( کارڈHKIC)  ہے تو براہ کرمHKIC یک 

 ۔ںیمعلومات پُر کر

 پیدائش تو براہ کرم ہانگ کانگ ہے ںیکارڈ نہ یشناخت ہانگ کانگ کاکرنے والے کے پاس  حاصل نیکسیاگر و 

ہوا تھا تو  ںینہ دایپ ںیکرنے واال ہانگ کانگ م حاصل نیکسیاگر و کنی۔ لںینمبر پُر کر شنیرجسٹر ٹیفکیسرٹ

 ںینمبر پُر کر زیدستاو یشناخت مناسببراہ کرم 

Comirnaty – COVID-19 mRNA Vaccine 

(Fosun Pharma/BioNTech) 

(1) (2) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
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 کارڈ نمبر: یہانگ کانگ شناخت  

 ( yyyy/mm/dd) _جاری کرنے کی تاریخ: ____/____/___
 

          ) (  

HKIC :کا نشان  A    C    R    U 

 نمبر شنیرجسٹر ٹیفکیسرٹ پیدائش ہانگ کانگ : 
 

          ) (  

 ( جو ہانگ کانگ دوبارہ داخلے کا اجازت نامہ نمبر"RM" / "RS " سے

 (:ہو شروع

 (yyyy/mm/dd)جاری کرنے کی تاریخ: _____/_____/______ 

 

R          

  نمبر: شنیرجسٹر ٹیفکیسرٹ پیدائشہانگ کانگHKSAR نمبر  یشناخت

 (:ہو " سے شروعD"جو ) زیدستاو یک

 (yyyy/mm/dd)جاری کرنے کی تاریخ: _____/_____/______ 

 

D          

 HKSAR یرہنے ک ںیم ( اجازتID 235B )- کا اندراج نمبر: دائشیپ  

 اجازت ہے: یاس وقت تک رہنے ک

_____/___/___(yyyy/mm/dd) 

 

       ) (   

 پاسپورٹ(: یملک رینمبر )مثالً غ زاتیدستاو یہانگ کانگ سفر ریغ 

HKSAR حوالہ نمبر: زایو / 
 

 

    -        -   ( ) 
 

 یطرف سے جار یک یرجسٹر پیدائش ےیہوئے بچوں کے ل ےیگود ل 

 -ٹیفکیکردہ سرٹ

 تعداد: یک اندراج

 

       /      
 

  ہے، ںیکا حامل نہ زاتیمذکورہ دستاوویکسین حاصل کرنے واال اگر  

 ۔ںیمنسلک کر یکاپ کیا یک زیدستاو یشناخت گریکرم د براہ

 

 ________________ نمبر: زیدستاو

 

 کے لیے رضامندی۔ عملکے  لگوانے ویکسین COVID-19: 2حصہ 

  میںCOVID-19 (a )کو وارڈ*  اپنے  / اپنے بچےپروگرام کے تحت  لگانے کے ویکسینCOVID-19 

( محکمہ صحت اور bمیں تفصیالت دیکھیں(؛ اور ) 3رضامندی دیتا ہوں )حصہ  ے عمل کیک لگانے ویکسین

 *وارڈ میرے بچے/میرےمتعلقہ اداروں کی طرف سے حکومت )بشمول ہانگ کانگ یونیورسٹی( کے تعاون سے 

کے پاس ہے اور متعلقہ نجی صحت کی دیکھ  انتظامیہتک رسائی اور استعمال جو ہسپتال  طبی معلوماتکے 

سے منسلک حفاظتی اور  لگوانے ویکسین COVID-19بھال کی سہولیات اور محکمہ صحت کی طرف سے 

جس قدر ت کی مسلسل نگرانی کے مقصد کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد معامال طبی

 اس مقصد کے لیے ضروری ہیں۔ سائی اور استعمالر
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 تفصیالت لگوانے سے متعلق ویکسین COVID-19: 3حصہ 

 ہے۔ م ضروریکا فار کی ہر خوراک کے لیے رضامندی لگوانے نوٹ: ویکسین

A. 19-COVID  میں " خانہمناسب  سب سے) اور خوراک کی ترتیب 1کی قسم، خوراکلگوانے ویکسین " کا

 لگائیں(نشان 

Comirnaty–19 mRNA-COVID ( ویکسینPharma/BioNTechFosun  )– 1جزوی خوراک 

 پہلی خوراک   دوسری

 خوراک

 دیگر، براہ کرم وضاحت کریں:_______________ خوراک 

وہی ہے جو  عنصرخوراک کا ایک تہائی ہے، لیکن  خوراک بالغوں کے سال کی عمر کے بچوں کے لیے 11سے  15

 BioNTechدن( بعد  84ہفتے ) 12سال کی عمر کے بچوں کو پہلی خوراک کے  11سے  5 بالغوں کے لیے ہے۔

سال سے کم عمر کے بچے جنہیں بالغ خوراک کا ایک تہائی حصہ مال  12ویکسین کی دوسری خوراک ملنی چاہیے۔ 

ی بالغوں سال کے ہو جائیں گے، انہیں اپنی دوسری خوراک )یعن 12ہے اور وہ اپنی دوسری خوراک کے وقت تک 

وہی خوراک جاری رکھنی  مراکز میں لگانے والے ویکسین عالقے کےبچوں کے  کا ایک تہائی حصہ( کے لیے

 وقت مقرر کرنے کے بعدچاہیے۔ تاہم، وہ آن الئن 

(https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp ) اپنی دوسری خوراک کے لیے پوری خوراک

 ۔ے ہیںعمر ک سال یا اس سے زیادہ 12جو افراد کی طرح ان  بھی کر سکتے ہیں، حاصل کرنے کا انتخاب

 

B. Comirnaty ذیل حالتوں والے افراد کو نہیں لینا چاہئیے ہدرجویکسین من 

 میں خانہ ☐نیچے مناسب  کا نشان ✓تو برائے مہربانی  ںہی حاالت درج ذیل ےک لگوانے والے اگر ویکسین

 ۔رکھیں

 Comirnaty  پچھلی خوراک، یا فعال مادہ یا اس دوا کے دیگر اجزاء سے کی

  2الرجک رد عمل کی تاریخ
☐ 

 -2(/ ALC-031()ٹیکانویڈلگزائیہ -2) bisڈائل(-6،1-ینگز)ہیbis[ لیڈیازان (وٹائلیب یڈروکسیہائ-4]) جس میں یہ سب شامل ہیں2

 ئنفوسفوکواال -3-گالئیسیرو-سن-ڈسٹیورائل - 1 ،2 /(ALC-0159ڈیٹیٹر اسائیکالسیٹامائیڈ ) -N، N-[2000-(کولیگالئ نیلیتھائییپول)]

(DSPC)/ سوکروز/  ٹیڈریہائ یڈائ ٹیفاسف میڈسوڈڈ / کلورائ میسوڈ/  ٹیفاسف ڈروجنیہائ یڈائ میپوٹاشڈ / کلورائ میپوٹاش/  سٹرولیکول  /

 انجکشن کے لئے پانی

 

 

 اور دستخط اقرار: 4حصہ 

ویکسین کے لیے ویکسینیشن فیکٹ شیٹ میں دی گئی معلومات کو پڑھ لیا ہے اور میں  COVID-19میں بیان کردہ  3میں نے حصہ 

کے تضادات )اور ممکنہ منفی واقعات(، ویکسین کی مصنوعات بیماری کی  لگوانے ویکسین COVID-19سمجھ گیا ہوں، بشمول 

انفیکشن کی روک تھام کے لیے  COVID-19 (Cap. 599K) )ٹیکوں کا استعمال( ریگولیشنتھام اور کنٹرول کے تحت  روک

ہوا ہے، اور میرے  ( کے تحت رجسٹرڈ نہیںCap. 138لیکن فارمیسی اینڈ پوائزنز آرڈیننس ) مجاز ہے مخصوص مقصد کے لیے

میں کی گئی ہے۔ مجھے  3حصہ  جس کی وضاحت ہوں کرتا اتفاقکرنے سے  حاصل ویکسین COVID-19 بچے/وارڈ* کی جانب سے

سواالت پوچھنے کا موقع مال ہے اور میرے تمام سواالت کے جوابات میرے اطمینان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ میں نے اس رضامندی کے 

 ۔اور ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے مقصد کے بیان )بیانات( کو بھی پوری طرح سمجھ لیا ہے جوابدہیفارم کے تحت اپنی ذمہ داری اور 

 والدین/سرپرست کے ذریعہ مکمل کیا جائے۔
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 یماریخوراکوں کا استعمال ب یجزو یک نیکسیو Comirnaty – mRNAعمر کے بچوں پر  یسال ک 11سمجھتا ہوں کہ پانچ سے  ںیم

 ںیم جیکیکے منظور شدہ پ Comirnaty( کے تحت مجاز Cap. 599K) شنیگولیکا استعمال( ر کوںیروک تھام اور کنٹرول )ٹ یک

 ںیپروگرام م ی( کے تحت حکومتCap.599K) شنیگولیکے استعمال( ر کوںیاور کنٹرول )ٹ ھامروک ت یک یماریب ہیہے۔ (۔  ںیدرج نہ

( کے مشورے کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت موجودہ اور وںیٹی)کم یٹیکم/نلیکے پ نیاجازت ہے، جو ماہر یاستعمال ک کے بلیلبغیر 

 رےیہے۔ وہ شخص جو م یاعداد و شمار کو شائع کرت یحفاظت اور تیکے ساتھ ساتھ متعلقہ افاد نےیصورتحال کا جائزہ ل یمتوقع وبائ

 یذمہ دار ہے وہ حکومت ےیاس کے انتظام کے ل ایکرتا ہے  میکرتا ہے، تقس زیتجو نیکسیو ںیخوراک م یکو جزو *بچے / وارڈ

 کے مطابق کام کرتا ہے۔ تیہدا یحکومت ک ںیپروگرام م

 COVID-19وارڈ* کو  اپنے  / پروگرام کے تحت اپنے بچے لگانے کے ویکسین)ا(  COVID-19میں نیچے دسخط کرتے ہوئے 

( محکمہ صحت اور متعلقہ اداروں کی طرف بمیں تفصیالت دیکھیں(؛ اور ) 3رضامندی دیتا ہوں )حصہ  ے عمل کیک لگانے ویکسین

ک رسائی اور استعمال جو ت طبی معلوماتسے حکومت )بشمول ہانگ کانگ یونیورسٹی( کے تعاون سے میرے بچے/میرے وارڈ* کے 

 ویکسین COVID-19کے پاس ہے اور متعلقہ نجی صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور محکمہ صحت کی طرف سے  انتظامیہہسپتال 

ت کی مسلسل نگرانی کے مقصد کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد معامالسے منسلک حفاظتی اور طبی  لگوانے

 اس مقصد کے لیے ضروری ہیں۔ اور استعمالسائی جس قدر ر

 ۔ںیفراہم کردہ معلومات درست ہ ںیکرتا ہوں کہ اس فارم م اقرار ںیم

طرف سے ان مقاصد کے  یفراہم کرنے سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت ک ںیاس فارم م معلومات یذات ےک *اپنے بچے / اپنے وارڈ ںیم

سمجھتا ہوں کہ حکومت  ںیہے۔ م ایگ ایک انیب ںی" مانیاکٹھا کرنے کے مقصد کے ب معلومات یکہ "ذات سایجائے ج ایاستعمال ک ےیل

 ہے۔ یمجھ سے رابطہ کر سکت ےیکے ل قیتصد یک معلومات اور انتظاملگوانے سے متعلق  نیکسیو

 معلومات یذات ےکو اپنے بچے/ اپنے وارڈ* ک سرزیپبلک آف /ڈرزیپرووائ ئریک لتھیہ ںی: مےیکے ل رکھنے والوںکارڈ  یشناخت سمارٹا

اور  یزینام )انگر، دائشیپ خیتارکے جاری کردہ تاریخ، کارڈ  یہانگ کانگ شناختجو سے اتفاق کرتا ہوں ] نےیاجازت د یپڑھنے ککو 

موجود  ںیکارڈ م یکے اسمارٹ شناخت *وارڈ رےیبچے/م رےیم/رےیمجسے [ ہے نمبر تک محدودکارڈ  یہانگ کانگ شناخت (،ںیم ینیچ

 ہے۔ ایگ ایمحفوظ ک ںیچپ م

 یقینی ںیاور م یجائے گ یک لیتشکنگرانی اور کے مطابق  نیعالقے کے قوان یانتظام یہانگ کانگ کے خصوصکی فارم  یرضامند اس

 جمع کروں گا۔ ںیخاص عدالت معدالتوں کے  یعالقے ک یانتظام یہانگ کانگ کے خصوص سے اسےطور 

 ___________________________ دستخط*:سرپرست کے /نیوالد

 ___________________________ (:ںیم یزیسرپرست کا نام* )انگر/نیوالد

 ___________________________ :رشتہ

HKID/ زیدستاو یشناخت گرید       

 ___________________________ نمبر*: زیقسم اور دستاو یک زیدستاو یسرپرست ک/نیوالد -

 ___________________________ فون نمبر: یلیٹ رابطہ

 ___________________________ :خیتار

 یدہان ادی یکے دن ک لگوانے نیکسی: و5 حصہ

 مناسبکے دن  لگوانے نیکسی( و2کا فارم اور ) ی( مکمل رضامند1کو ) حاصل کرنے والوں نیکسیتمام و 

 ۔ےیطالب علم کارڈ النا چاہکے ساتھ  ریتصو ایبک  نڈی( طالب علم کا ہ3اور ) یاصل کاپ یک زیدستاو یشناخت

 طور پر موجود  یکا موقع پر جسمان چریاسکول ٹ ای خادم لویبالغ مثالً بالغ رشتہ دار، گھرایک  اس کے ساتھ

 ہے۔ یہونا ضرور

 طرف سے بچوں اور نوعمروں کو  یک نیماہرBioNTech  یاندرون ںیحصے م یانیران کے درم نیکسیو 

 یان ک ےیانجکشن لگانے کے ل ںیبازو م یہے، حاالنکہ اوپر یجات یسفارش ک یطور پر حاصل کرنے ک

 گرید ایآسان موڑنے میں ، لےیڈھ ےیکے ل یآسان ںیم لگوانے نیکسیجائے گا۔ وہ و ایکا احترام ک حیترج

 ۔ںیموزوں لباس پہن سکتے ہ
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 پرسنل ڈیٹا جمع کرنے کے مقاصد کا بیان

 )ےحوالہ کے لئے ترجمہ کیا گیا ہورژن صرف (

 

 ۔پرسنل ڈیٹا کی فراہمی رضاکارانہ ہے۔ اگر آپ معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو ، آپ کو ویکسینیشن نہیں مل سکے گی

 

 جمع کرنے کا مقصد

 :مندرجہ ذیل مقاصد حکومت کے ذریعہ فراہم کردہ پرسنل ڈیٹا ایک یا زیادہ کے لئے استعمال ہوں گے .1

(a) COVID-19 ؛ویکسین وصول کرنے کی حاالت کے بارے میں متعلقہ سرکاری محکموں اور تنظیموں کے ساتھ تفتیش 

(b)  ویکسینیشن کے بعد متعلقہ سرکاری دفاتر یا محکموں اور تنظیموں کو ویکسی نیشن کا انتظام کرنے اور اس کی پیروی کرنے سے آگاہ

 ۔کرنا

(c) ویکسی نیشن پروگرام کا نظم و نسق اور نگرانی  19-ر عملدرآمد اور برقرار رکھنا، اور کووڈای ہیلتھ )سبسڈی( اکاؤنٹ بنانے ، اس پ

 ۔کرنا، بشمول امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس محفوظ ڈیٹا کے ساتھ الیکٹرانک تصدیق کا طریقہ کار تک محدود نہیں

(d) COVID-19 ویکسی نیشن پروگرام کے تحت  COVID-19ویکسی نیشن سے متعلق طبی تقریبات اور حفاظت کی مستقل نگرانی کے  د

 ۔لئے حکومت )ہانگ کانگ یونیورسٹی سمیت( کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے محکمہ صحت اور متعلقہ تنظیم کو تبادلہ کرنا

(e) شماریاتی اور تحقیقی مقاصد کے لئے۔ اور 

(f) COVID-19  سے حفاظت کرنا، تاخیر کرنا یا دوسری صورت میں کنٹرول کرنا، بیماری کے واقعات یا منتقلی کو روکنا، اس

 بشمول رابطے کا پتہ لگانا؛ اور

(g) ۔کوئی دوسرا جائز مقاصد جو قانون کے ذریعہ مطلوب، مجاز، یا اجازت دی جاسکتے ہیں 

 

 منتقلی زمرے

میں بیان کردہ مقاصد  1تو، مندرجہ باال پیراگراف آپ کا فراہم کردہ پرسنل ڈیٹا حکومت کو منتقل کردیا جائے گا اور اگر ضروری ہو  .2

 ۔کے لئے، اس کا انکشاف حکومت اپنے ایجنٹوں، دوسری تنظیموں، اور تیسرا فریق کو بھی کر سکتی ہے

 

 پرسنل ڈیٹا تک رسائی

مطابق اپنے ذاتی ڈیٹا تک کے  1، شیڈول  6اور اصول  22اور  18(  کے سیکشن 486پ کو پرسنل ڈیٹا )پرائیویسی( آرڈیننس )کیپ آ .3

 ۔رسائی اور اصالح کی درخواست کرنے کا حق ہے

 ۔ڈیٹا تک رسائی کی درخواست کی تعمیل کے لئے محکمہ صحت فیس وصول کرسکتا ہے

 

 پوچھ گچھ

 رسائی اور اصالح کی درخواست سمیت ، فراہم کردہ ذاتی ڈیٹا سے متعلق پوچھ گچھ پر توجہ دی جانی چاہئے. .4
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