
 

cc: Student file 
Attendance Teacher SH-89 (rev. 10/2018) Warning (Public School) 

T&I-27838 SH89 Parents Warning Letter SY 2018-19 (Arabic) 

 تحذير: وضعية سجالت اللقاحات الخاصة بطفلكم

 التاريخ: اسم الطفل)ة(:

 الصف/ الفصل: رقم الهوية المدرسية:

 رقم هاتف المدرسة: المدرسة:

 عزيزي الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر:

ورة أدناه. إذا لم نحصل للسجل الصحي لطفلكم أنه ينقصه لقاح أو لقاحات مطلوبة للمداومة في المدرسة. يرجى تقديم سجالت توضح أن طفلكم قد تلقى اللقاحات المذكتبيّن من مراجعة حديثة 
من ت جرعاطفلكم تلقى يرجى مالحظة ما يلي: إذا  ____ / ____. /، فلن يُسمح لطفلكم بالذهاب إلى المدرسة بعد يوم ____ 1664على هذه السجالت ، وفقًا لقانون الصحة العامة، الفقرة 

 لمطلوبة.ت الجرعاد اضمن عدت لجرعاالدنيا، فلن يتم احتساب هذه الزمنية ة الفترأو السن اقبل ح للقاا

 مالحظات عدد الجرعات المطلوبة اللقاح 
 للحصول على تفاصيل المتطلبات حسب السن والصف( SH65)نرجو الرجوع للمستند 

 (DTaP) لقاح

 (السعال الديكي غير الخلوي -التيتانوس -الديفتيريا) 
 (DTP) لقاح

 (السعال الديكي -التيتانوس -الديفتيريا) 
 (Tdلقاح التيتنوس والديفتريا )

 (التيتانوس والدفتيريا) 

 الخامسة    األولى     الثانية     الثالثة     الرابعة

 ( أربع جرعات لصف ما قبل الروضةPre-K  .) 

  خمس جرعات للصفوف من صف الروضة إلى الخامس؛ إذا كانت
سنوات أو أكثر،  4( قد تم تلقيها في سن DTaPالجرعة الرابعة للقاح )

سنوات أو أكثر وقد  7فال داعي للجرعة الخامسة. وإذا كان عمر الطفل 
سنوات أو أكثر، فالمطلوب  7اللقاحات في عمر تم بدء إعطاء سلسلة 

 جرعات فقط. 3إعطاء 

   12إلى  6ثالث جرعات لتالميذ الصفوف من. 

 (Tdapلقاح )

 (السعال الديكي غير الخلوي-الدفتيريا-التيتانوس) 
 األولى

  12إلى  6سنة وأكثر في الصفوف من  11لجميع األطفال في سن. 

 (IPV/OPVلقاح )

 (شلل األطفال) 
 األولى     الثانية     الثالثة     الرابعة

 12، و11، و5ثالث جرعات لتالميذ صفوف ما قبل الروضة، و. 

   وللصفوف  3مطلوب أربع جرعات ألطفال صف الروضة حتى الصف
؛ إذا تم الحصول على الجرعة الثالثة في 10حتى الصف  6من الصف 

 جرعات. 3سنوات أو أكثر، فيلزم فقط أخذ  4عمر 

   أو بعد  4لجميع الصفوف، يجب أن يتم إعطاء الجرعة األخيرة في عمر
أشهر على األقل من تاريخ الجرعة السابقة. مطلوب تقديم إثبات  6وبعد 

لألنواع الثالث المعتادة من شلل  للمناعة عن طريق تحليل الدم، 
 .األطفال

 (:Hibلقاح )
 (bاألنفلونزا النزلية من النوع ) 

 ثانية     الثالثة     الرابعةاألولى     ال
  ألطفال دور الحضانة ومرحلة ما قبل الروضة فقط: يجب إعطاء اللقاح

حسب ما يناسب السن وطبقاً للجدول الروتيني لتطعيمات الطفولة و/ أو 
 الجرعات المنشطة.

 (MMRلقاح )

 (الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية) 
 األولى  الثانية

  بلوغ السنة األولى أو بعدها، لتالميذ صف ما قبل جرعة واحدة عند
 .12الروضة. جرعتان لتالميذ الصفوف من صف الروضة إلى 

   يفضل أن يكون لقاح( الجرعة الثانية من لقاح كبح الحصبةMMR )
يوماً أو أكثر بعد الجرعة األولى. يتم قبول  28يتعين تلقيها خالل فترة 

 تحليل الدم الذي يثبت المناعة.

 (Hep Bلقاح ) 

 (Bإلتهاب الكبد ) 
 األولى     الثانية     الثالثة

  يتم قبول 12ثالث جرعات ألطفال صف ما قبل الروضة حتى الصف .
 تحليل الدم الذي يثبت المناعة أو العدوى المزمنة.

 (Varicellaالجديري المائي )

 (الجديري المائي) 
 األولى  الثانية

  واحدة أو بعد ذلك لتالميذ صفوف ما جرعة واحدة عند بلوغ سن سنة
 .12، و11، و5قبل الروضة، و

   والصفوف من الصف 4جرعتان ألطفال صف الروضة حتى الصف ،
يوماً على األقل. يتم قبول  28يفصل ما بين الجرعات مدة  10حتى  3

من مقدم الرعاية الصحية تقديم مستند  أو تحليل الدم الذي يثبت المناعة 
 للمرض.

 (PCVلقاح )

 (المكورات الرئوية) 
 األولى     الثانية     الثالثة     الرابعة

  ألطفال دور الحضانة ومرحلة ما قبل الروضة فقط: يجب إعطاء اللقاح
حسب ما يناسب السن وطبقاً للجدول الروتيني لتطعيمات الطفولة و/ أو 

 الجرعات المنشطة.

 (MenACWYلقاح ) 

 (المتقارنةالمكورات السحائية ) 
 األولى     الثانية     الثالثة

  9، و8، و7جرعة لتالميذ الصفوف. 

   على أن يكون قد تم إعطاء جرعة واحدة على  12جرعتان للصف
سنة أو أكثر. إذا لم يتم إعطاء الجرعة األولى عند  16األقل في عمر 

 سنة أو أكثر، فيلزم حينها إعطاء جرعة واحدة فقط. 16بلوغ الطفل سن 

ون رفقة هذه الرسالة نسخة من جدول التطعيمات إذا كنتم تعتقدون أن طفلكم قد تلقى هذه اللقاحات بالفعل، المرجو تقديم سجل التلقيح األصلي إلى ممرضة المدرسة أو مدير المدرسة. تجد
 . 311ات ، اتصلوا برقم هاتف االستعالمات . لمعرفة المزيد حول مكان حصول طفلكم على اللقاح2019-2018المدرسية المطلوبة للعام الدراسي 

(Principal Name/Signature) 


