
 

 
 

Mfumo wa Taarifa ya Chanjo ya New Hampshire 
Taarifa kwa Mzazi Mpya 

Hongera kwa kuzaliwa kwa mtoto wako! 
Huu ni wakati maalum kwako na kwa familia yako. Idara ya Afya 
na Huduma za Binadamu ya New Hampshire inataka 
kuhakikisha kwamba mtoto wako ana mwanzo bora kadiri 
iwezekanavyo.  Acha tushirikiane ili kudumisha afya ya mtoto 
wako! 

NHIIS ni nini? 
Mfumo wa Taarifa ya Chanjo ya New Hampshire (NHIIS) ni usajili 
wa chanjo wa jimbo zima la New Hampshire. Usajili huu ambao 
ni salama na wa siri hufuatilia sindano za mtoto wako katika 
maisha yake yote. NHIIS hushiriki taarifa hii na watoa huduma 
za afya wa mtoto wako.  
 
Faida za kutumia NHIIS ni gani? 

NHIIS huweka rekodi zako zote za chanjo kwa mahali pamoja. Ikiwa mtoto wako atabadilisha 
madaktari ndani ya  NH, daktari mpya ataweza kuona chanjo zote ambazo mtoto wako amepokea 
kiotomatiki.   

NHIIS hukupa ripoti rasmi ya chanjo unapohitaji kwa ajili ya shule, utunzaji wa watoto au chuo 
kikuu. 

NHIIS humwambia daktari wako wakati mtoto wako anapaswa kupata chanjo. Hii husaidia 
kuhakikisha mtoto wako anapata chanjo zote na kinga dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuiliwa na 
chanjo. 

NHIIS inaweza kuzuia mtoto wako kupata chanjo za ziada asizohitaji. Madaktari wanaweza kuona 
haraka na kwa urahisi chanjo zilizopokelewa, na kujua ikiwa mtoto wako anastahili chanjo au 
amepokea. 

NHIIS inaweza kuzuia mlipuko wa magonjwa kwa kutambua mara moja ikiwa mtoto wako anahitaji 
chanjo ili kumweka salama. 

Taarifa ya NHIIS ni ya kibinafsi. Hushirikiwa tu na wewe, watoa huduma ya afya wa mtoto wako na 
muuguzi wa shule ya mtoto wako. 

 
IDARA YA AFYA NA HUDUMA ZA BINADAMU YA NH 



 

   

 

Je, taarifa gani huripotiwa kwa NHIIS? 
Taarifa inayohitajika kuripotiwa ni pamoja na: jina la mgonjwa, tarehe ya kuzaliwa, jinsia, anwani 
kamili ikiwemo kaunti ya makazi, jina la ukoo la mama, jina la chanjo, mtengenezaji, nambari ya 
kifurushi na tarehe ya kupewa chanjo. 

Je, ninahitajika kujiandikisha na NHIIS? 
Hapana, kushiriki kwenye  NHIIS ni uamuzi wako. Ikiwa hutaki taarifa ya mtoto wako kwenye 
NHIIS, chagua “hapana’’ kwenye Karatasi ya Mama ya Kitengo cha Rekodi Muhimu palipoandikwa, 
“Ninaidhinisha kutolewa kwa taarifa ya kuzaliwa na chanjo kwa Usajili wa Chanjo wa NH.” 

Je, itakuwaje nikibadilisha mawazo yangu? 
Hakuna shida! Una uwezo wa kuchagua kushiriki au kuamua 
kutoshiriki kwenye NHIIS wakati wowote. Tafadhali 
tembelea tovuti ya NHIIS kwa maagizo ya ziada kuhusu jinsi 
ya kujiandikisha au kujiondoa kwenye mpango. 

Ninawezaje kuomba nakala ya rekodi ya chanjo ya 
mtoto wangu? 
Wazazi wanapaswa kuwasiliana na mtoa huduma wao wa 
afya anayeshiriki. Kwa wagonjwa ambao hawana mtoa 
huduma ya afya, wasiliana na Mpango wa Chanjo wa NH 
kwenye (603) 271-4028 ili kupata nakala. 

Ninaweza kupata 
wapi taarifa zaidi? 

 

Mpango wa 
Chanjo wa New 

Hampshire 
Chanja kwa ajili ya 

Maisha! 
IDARA YA AFYA NA HUDUMA ZA BINADAMU YA NH 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/immunization/nhiis.htm
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/immunization/nhiis.htm
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