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 السابع  7مذكرة إلى آباء وأمھات الطالب في الصف 

 

 تقوم دائرة الصحة العامة في أوتاوا كل عام بتنظیم عیادات تطعیم في مدرسة طفلكم.   ماذا؟ 

:  تاریخ ھذه العیادات سنقدم عیادة في داخل المدرسة في فصلي الخریف والربیع. انظر الرابط التالي لمعرفة متى؟ 
rentinginottawa.ca/immunizationhttp://www.pa 

  ما ھي اللقاحات التي یتم تقدیمھا؟  

من ھم األشخاص المؤھلون للحصول   كم عدد الجرعات؟  اللقاح  
 على اللقاح؟ 

 Menactra® or)السحائیة المكورات 
Nimenrix®) 

   12إلى   7جمیع الطالب من الصف   جرعة واحدة   1

 السابع   7*إلزامي اعتباًرا من الصف 

الورم الحلیمي البشري فیروس 
(Gardasil® 9) 

 جرعات   3أو  2
 (حسب عمر الطالب)  

   12إلى   7جمیع الطالب من الصف  

 Engerix®-B or) التھاب الكبد ب
Recombivax®) 

 جرعات   3أو  2
 (حسب عمر الطالب)   

   12إلى   7جمیع الطالب من الصف  

 

 كیف سیحصل طفلي على اللقاح؟  

) مجموعة أوراق تتضمن نموذج موافقة للقاح ضد مرض  2010السابع (الطالب موالید    7سیستلم كل طالب في الصف  •
 ، والمكورات السحائیة.    (HPV)الورم الحلیمي البشري فیروس ، وhepatitis Bالتھاب الكبد ب  

 ، وبالتالي ال حاجة لدفع أي رسوم.  تمویل ھذه اللقاحات من القطاع العام یتم  •
 تحدث مع طفلك عن ھذه اللقاحات.   •
 من اللقاحات التي ترید أن یأخذھا طفلك.    لكل واحدیجب أن توقع، أنت وطفلك، نموذج الموافقة  •
لجمیع اللقاحات  "ال" النموذج مع وضع كلمة حتى إذا كنت ال ترغب أن یتم تطعیم طفلك بأي من ھذه اللقاحات، یجب تعبئة  •

 التي ال ترغب أن یحصل علیھا طفلك.   
 

 األمور التي یجب أن یفعلھا طفلك في الیوم المحدد لعیادة اللقاحات في المدرسة:   

 یتناول وجبة فطور جیدة.  •
 یُحضر معھ/معھا عصیًرا إضافیـًا أو وجبة خفیفة (سناك) إلى المدرسة. •
 یرتدي مالبس بأكمام قصیرة أو قمیصـًا فضفاضـًا حتى یمكن كشف أعلى الذراع بسھولة، وبدون الحاجة لنزع المالبس.      •
 یُحِضر معھ/معھا قناعـًا لوضعھ على الوجھ في العیادة.   •
 یُحِضر نموذج الموافقة إلى المدرسة.   •

 

لدواعي السالمة، والمحافظة على السریة، والكفاءة في العمل، لن یكون بإمكاننا االستجابة لرغبة اآلباء أو األمھات الذین   ُیرجى االنتباه:
یرغبون في البقاء مع طفلھم أثناء التطعیم في عیادة المدرسة. إذا أردتم مناقشة الخیارات البدیلة مثل العیادات المتوفرة في المجتمع  

 .   613-580-6744یرجى االتصال على الرقم   (catch-up clinics) المحلي 

، أو إذا كانت لدیكم أسئلة عن ھذه اللقاحات، یُرجى االتصال ھاتفیـًا مع  إذا تغیب طفلكم عن أحد اللقاحات في عیادة مدرستھ/مدرستھا 
    واطلبوا التحدث مع إحدى الممرضات.  613-580- 6744دائرة الصحة العامة في أوتاوا على الرقم  
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