
 
 

T&I-29747 Updated Parent Immunization Letter 6.21.19 (Arabic) 

 2019حزيران/ يونيو، 

 السيد الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر، 

قبول طلبات  ، من الممكن للمدارس العامة والخاصة والمدارس األبرشية وبرامج رعاية األطفال بمدينة نيويورك2019حزيران/ يونيو،  13بدءاً من يوم لن يكون،  

كما ينطبق على األطفال في  12صف ما قبل الروضة حتى الصف الصفوف من وينطبق هذا القانون على التالميذ في تطلبات اللقاحات ألسباب دينية. اإلعفاء من م

 وسوف تواصل المدارس وبرامج رعاية األطفال قبول االستثناءات الصحية. رعاية األطفال.  أماكنجميع 

 ين يحضرون البرامج الصيفية أو البرامج الممتدة على مدى العام األطفال الذ
صيف قد حصلوا على يجب أن يكون األطفال الذين لديهم إعفاءات دينية ويرغبون بحضور برامج رعاية األطفال أو المدارس العامة أو الخاصة أو األبرشية في ال

للدوام أو البقاء في المدرسة أو برنامج خدمات رعاية األطفال.   2019حزيران/ يونيو،  28بحلول يوم الجرعة األولى المناسبة لعمرهم في كل سلسلة من اللقاحات 

على آباء وأولياء أمور هؤالء األطفال إثبات قيامهم بتحديد مواعيد الحصول على كافة الجرعات  2019تموز/ أيلول،  14إضافة إلى ذلك، فإنه يتعين بحلول يوم 

 اللقاحات.  المطلوبة التالية من

  .20-2019األطفال الذين سيداومون حتى نهاية العام الدراسي وينوون العودة في العام الدراسي 
يجب أن يحصل األطفال الذين لم يحصلوا على جميع اللقاحات المطلوبة على الجرعة مدرسة. يجب أن يستوفي التالميذ متطلبات اللقاحات كي يسمح لهم بالدوام بال

ً يوماً  14األولى من كل سلسلة من اللقاحات في غضون  يوماً تقويمياً  30وفي غضون إللحاق ببرنامج رعاية األطفال. بعد اليوم األول من العام الدراسي أو ا تقويميا

 ي، سيكون على آباء أو أولياء أمور هؤالء األطفال إثبات قيامهم بتحديد مواعيد جميع الجرعات التالية.  بعد اليوم األول من العام الدراس

 . 20-2019تجدون أدناه ملخصاً من قائمة جميع متطلبات اللقاح للعام الدراسي 

 ة:  متطلبات اللقاحات التالي 12جميع التالميذ في برامج رعاية األطفال حتى الصف يجب أن يستوفي 

 ( لقاحDTaP .)الدقتيريا، التيتانوس، السعال الديكي أو الشاهوق( ) 

 )لقاح شلل األطفال )لقاح شلل األطفال 

 ( لقاحMMR ))الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية( 

 ( لقاح الحماقVaricella( أو الجديري المائي )Chickenpox) 

 ( لقاح التهاب الكبدB) 

 متطلبات اللقاحات التالية:  سنوات وهو مسجلون في برامج رعاية األطفال أو صف ما قبل الروضة 5الذين تقل أعمارهم عن  األطفالأيضاً يجب أن يستوفي 

 ( لقاحHib األنفلونزا النزلية من النوع( )b) 

 ( لقاحPCV)مرض المكورات الرئوية( ) 

  2019كانون األول/ ديسمبر،  31أن يحصل األطفال على لقاح األنفلونزا في موعد أقصاه  الوافدة( يجباالنفلونزا )النزلة 

 أيضاً متطلبات اللقاحات التالية:   12حتى الصف  6األطفال في الصفوف من الصف يجب أن يستوفي 

 ( لقاح منشطTdap )ضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي( ) 

 ( لقاحMenACWY مرض المكورات( ) )السحائية 

يمكن لمقدم الرعاية الطبية الخاصة به إعالمكم ما إذا كان من المطلوب حصول طفلكم على  به.الرجاء مراجعة سجل لقاحات طفلكم مع مقدم الرعاية الطبية الخاصة 

وابحثوا عن "اللقاحات"  schools.nyc.govط زروا الرابجرعات إضافية من لقاح أو أكثر لطفلكم للدوام أو البقاء في برنامج رعاية األطفال أو المدرسة. 

ارة الصحة عيادات لتقديم لمشاهدة قائمة كاملة باللقاحات. إذا لم يمكن باإلمكان حصول طفلكم على اللقاحات من مقدم الرعاية الطبية الخاص به، فإنه تتوفر في اد

 (.www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.pageمسبق )اللقاحات من دون موعٍد 

 بالمدرسة.  اإلداريإذا كان لديكم أسئلة حول هذه المتطلبات، الرجاء االتصال بمركز رعاية األطفال الخاص بكم أو بالمكتب 


