
 » تاریخ االرسال بالبرید  «

إلى األب/األم / الوصي / الطالب: 

تشیر إلى أن سجل  )دائرة الصحة العامة في أوتاواOttawa Public Health (تصلكم ھذه الرسالة ألن سجالت 
تطعیمات ھذا الطالب یتضمن معلومات ناقصة أو غیر صحیحة.  

االحتفاظ بسجالت التطعیم الخاصة بجمیع  )دائرة الصحة العامة في أوتاواOttawa Public Health (یتوجب على 
 نویـًا، بموجبعامـًا ویداومون في مدارس أوتاوا ومراجعة ھذه السجالت س 18الطالب الذین تقل أعمارھم عن 

Immunization School Pupils Act (ISPA)   )قانون تطعیم طالب المدارس(  .

األمور التي یجب القیام بھا من أجل أن تتجنب التوقیف عن الدوام في المدرسة: 

 : مراجعة سجل التطعیمات المطلوبة  1الخطوة 
 ي اإلشعار المرفق، مع السجالت المتوفرة لدیك في البیت.  یجب أن تقوم بمقارنة السجل المتوفر لدینا، كما ھو وارد ف

 اتخاذ االجراء المناسب: 2الخطوة 
رجى إرسال آخر المعلومات في االشعار المرفق، یُ  المدرجةعلى اللقاح/اللقاحات  مسبقاقد حصل إذا كان الطالب  •

 .3الخطوة موضح في في ھذا الشأن لدائرة الصحة العامة في أوتاوا، كما ھو 
رجى السعي لحصول الطالب على ھذا على اللقاح/اللقاحات الواردة في االشعار، یُ الطالب  لم یحصلإذا  •

ول عن تقدیم الرعایة الصحیة للطالب، أو عیادة نھاریة بدون موعد الشخص المسؤ عن طریققاح/اللقاحات الل
الصحة العامة في أوتاوا (یجب الحصول على موعد  دائرةأو عیادة التطعیم التابعة ل (walk-in clinic)مسبق 

رجى یُ  الطالب على ھذا اللقاح/اللقاحات، بعد أن یحصل. رجى االنتباه أن ھذه التطعیمات تتوفر مجانـًایُ مسبق). 
 . 3في الخطوة إرسال آخر المعلومات إلى ھیئة الصحة العامة في أوتاوا كما ھو وارد 

  -: إرسال آخر المعلومات إلى دائرة الصحة العامة في أوتاوا 3الخطوة 
خ قبل التارییجب إرسال آخر المعلومات إلى ھیئة الصحة العامة في أوتاوا من خالل استعمال أحد الخیارات التالیة، 

: الوارد في اإلشعار المرفق
. یرجى االنتباه أن بإمكانك  www.ParentingInOttawa.ca/immunization موقع االنترنت: •

واالطالع علیھ عبر ھذا الموقع.  الطالبتحدیث سجل تطعیمات 
• CanImmunize App :  یتوفر ھذا التطبیق للتنزیل مجانـًا عبر متجر تطبیقات أبل(Apple App Store) 

.(Google Play Store)أو متجر ألعاب غوغل 
لحصول على ل  www.ParentingInOttawa.ca/immunization  ةزیار المرجو وسائل أخرى: •

المزید من الخیارات.  

على آخر تحدیث لسجل التطعیمات أو نموذج  )دائرة الصحة العامة في أوتاواOttawa Public Health (إذا لم تحصل 
من وزارة الصحة العامة والرعایة طویلة األمد، فإن الطالب قد یتعرض  وموافق علیھعتمد م طبي او غیر طبي إعفاء

 للتوقیف عن الدوام في المدرسة. 

 Statement ofأو )نص االعفاء ألسباب طبیة(   Statement of Medical Exemptionإذا أردت الحصول على
Conscience or Religious Belief   )من)نص االعفاء ألسباب تتعلق بالضمیر أو المعتقد الدیني ،  Ministry 
of Health and Long Term Care   )یرجى االتصال بدائرة الصحة العامة )وزارة الصحة والرعایة طویلة األمد ،

لكتروني موقع االالأو زیارة  613-580-6744في أوتاوا على الرقم 
www.ParentingInOttawa.ca/immunization . 

إذا أردت الحصول على المزید من المعلومات عن التطعیمات المطلوبة للدوام في المدرسة واألجوبة على "األسئلة 
     رجى االتصال ھاتفیـًایُ كما .  www.ParentngInOttawa.ca/immunizationرجى زیارة الموقعالمتكررة"، یُ 

) Ottawa Public Healthإذا كانت لدیكم أي  613-580-6744على الرقم  )بدائرة الصحة العامة في أوتاوا
بحاجة للمزید من المساعدة بما في ذلك معلومات عن العیادات النھاریة في منطقة سكنكم.  كنتم أسئلة، أو استفسارات أو 

شكــًرا 
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إشعار عن سجل تطعیمات غیر كامل 
)قانون تطعیم طالب المدارس( Immunization of School Pupils Act (ISPA)بموجب 

ب/األم/الوصي على: األ
اسم الطالب: 
عنوان البیت:

رقم ھویة المستفید من الخدمة: 
رقم ھویة التطعیم في أونتاریو: 

تاریخ المیالد: 
المدرسة: 

التالیة:  على ضرورة أن یحصل الطالب على اللقاحات ضد األمراض(ISPA) تطعیم طالب المدارس قانون ینص 

دفتیریا / الخنّاق  •
تیتانوس / الكزاز  •
السعال الدیكي  •
شلل األطفال  •

الحصبة  •
النكاف (أبو كعب) •
الحصبة األلمانیة •

وما بعد)  2010الجدیري المائي / العنقز (موالید  •
)6األطفال إلى الصف الحمى الشوكیة / التھاب السحایا (روضة  •
)12 – 7السحائي الرباعي (الصف  •

جداول التطعیمات الممولة من طرف القطاع العام في أونتاریولوذلك طبقـًا 

 : )دائرة الصحة العامة في أوتاوا( Ottawa Public Health على سجل التطعیمات لدى  »العائلي االسم « »االسم األول«

تاریخ التطعیم
السنة

 - 
الشھر

- 
دفتیریا / الخناق الیوم

س / الكزاز 
تیتانو

السعال الدیكي 

شلل األطفال 

صبة 
الح

ب 
ف / أبو كع

النكا

صبة األلمانیة 
الح

الجدیري المائي 

ب 
الحمى الشوكیة / التھا

السحایا 

السحائي الرباعي 

 علیھا الطالب أونحصل على سجل كامل حتى ھذه اللحظة عن التطعیمات التي حصل قد یتعرض ھذا الطالب للتوقیف عن الدراسة إذا لم 
Statement of Medical Exemption )نموذج إعفاء طبي( أوStatement of Conscience or Religious Belief  ) إعفاء

 . )وزارة الصحة والرعایة طویلة األمدMinistry of Health and Long Term Care (من  )على أساس المعتقد الدیني أو الضمیر

 تشیر سجالتنا الواردة أعاله إلى أن سجل التطعیمات الخاص بطفلكم یتضمن معلومات ناقصة أو غیر صحیحة عن اللقاح / اللقاحات التالیة: 

النموذج.إذا أردت معرفة التطعیمات الناقصة أو غیر الصحیحة، یرجى االطالع على النسخة االنجلیزیة/الفرنسیة من ھذا  •

»الموعد األقصى الستالم الرد « ، خالل )دائرة الصحة العامة في أوتاوا(  Ottawa Public Healthیرجى إرسال المعلومات الناقصة إلى

انظر التعلیمات المرفقة

2019-2020 

من   11الصحة العامة في أوتاوا) لغرض االحتفاظ بسجل التطعیمات بموجب المادة  دائرة( Ottawa Public Healthیتم جمع المعلومات الخاصة بتطعیمات الطالب من طرف  
Immunization of School Pupils Act )(یمكن توجیھ األسئلة المتعلقة بجمع معلومات الصحة الشخصیة واستعمالھا إلى مراقب الصحة قانون تطعیم طالب المدارس .

 Constellation Drive, Ottawa, ON K2G 100 الصحة العامة في أوتاوا) بواسطة البرید على العنوان:  دائرة( Ottawa Public Healthالعامة، وحدة التطعیمات،  
6J8،  :أو بالبرید االلكتروني على العنوان6744-580-613أو بواسطة الھاتف على الرقم ، Immunization@ottawa.ca.
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