
يجب عىل جميع التالميذ من سن 2 شهرين اثنني إىل 18 سنة يف مدينة نيويورك الحصول عىل التطعيامت التالية للقبول يف مركز رعاية األطفال أو املدرسة.  نرجو مراجعة احتياجات التطعيم الخاصة بطفلكم 
بناء عىل مستوى صفه يف هذا العام الدرايس.

 هل طفلكم مستعد لاللتحاق برياض األطفال واملدرسة؟ 

تعرفوا عىل التطعيامت املطلوبة يف مدينة نيويورك 
العام الدرايس 2018-2019

إن عدد جرعات التطعيم التي يحتاجها طفلكم قد تختلف حسب العمر والجرعات السابقة للتطعيم التي تم الحصول عليها. قد يحتاج طفلكم إىل تطعيامت اضافية أو جرعات تطعيم 
 nyc.gov/health إذا كان لديهم حاالت صحية معينة.  تحدثوا مع طبيب طفلكم إذا كانت لديكم أسئلة. للمزيد من املعلومات، اتصلوا برقم االستعالمات 311 أو زوروا املوقع اإللكرتوين

.)student vaccines( وابحثوا تحت
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التطعيامت 

ما قبل الروضة 
 ،)Head Start( برنامج رعاية األطفال، برنامج(

 )Pre-K( أو برنامج )3-K( الحضانة أو أو برنامج

الصفوف 12 - 11الصفوف 10 - 6الصف 5صف الروضة - الصف 4 

الدفترييا، والتيتانوس، والسعال 

)DTaP( الدييك

)5( جرعات )4( جرعات
أو )4( جرعات فقط إذا كانت الجرعة الرابعة قد أعطيت يف سن 4 سنوات أو أكرث   

أو 3 جرعات فقط إذا كان عمر الطفل 7 سنوات أو أكرث وقد بدأ إعطاء سلسلة 

الجرعات يف عمر سنة أو أكرث.  

)3( جرعات

الجرعة املنشطة للتيتانوس، 

)Tdap( والديفرتيا، والسعال الدييك

1 جرعة )عند بلوغ عمر 11 سنة أو بعده(

لقاح )IPV/OPV( ضد شلل 

األطفال 

)4( جرعات)3( جرعات
أو 3 جرعات فقط إذا كانت الجرعة الثالثة 

قد أعطيت يف عمر 4 سنوات أو أكرث  

)4( جرعات)3( جرعات
أو 3 جرعات فقط إذا كانت الجرعة الثالثة 

قد أعطيت يف عمر 4 سنوات أو أكرث

)3( جرعات

الحصبة، النكاف، والحصبة األملانية 

)MMR(
)2( جرعتان)1( جرعة 

)3( جرعات)3( جرعاتإلتهاب الكبد )ب(

لقاح الحامق )Varicella( أو 

 )Chickenpox( جدري املاء
)1( جرعة)2( جرعتان)1( جرعة)2( جرعتان )1( جرعة

لقاح املكورات السحائية املتقارنة 

)MenACWY(

 الصفوف 7، 8، 9: 

)1( جرعة

 الصف 12: 2 )جرعتان(
أو )1( جرعة واحدة فقط إذا كانت الجرعة 

األوىل قد أعطيت يف عمر 16 عاماً و أكرث. 

املستدمية النزلية من النوع ب 

.)Hib(

من 1 إىل 4 جرعات
بناًء عىل سن الطفل وعدد الجرعات التي 

حصل عليها سابقاً 

املكورات الرئوية

)PCV(

من 1 إىل 4 جرعات
 بناًء عىل سن الطفل وعدد الجرعات 

التي حصل عليها سابقاً 

)1( جرعةاألنفلونزا


