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2019 یولیو

عزیزي الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر،

Newحّدثت مدینة نیویورك ( York City ویتضمن ھذا الخطاب 2020-2019التطعیم للسنة الدراسیة ) متطلبات .

. قبل بدء السنة الدراسیة، یجب أن تقدم دلیًال 2020-2019قائمة بمتطلبات التطعیم الجدیدة للمدرسة للسنة الدراسیة 

على تطعیم أطفالك إذا كان أطفالك یواظبون في حضور مركز رعایة الطفل أو في مدرسة.

یجب أن یستوفوا المتطلبات الخاصة بـ: 12رعایة الطفل وحتى الصف  كل الطالب بدًءا من

) لقاحات الدیفتیریا والتیتانوس والسعال الدیكيDTaP وفیروس شلل األطفال، والحصبة والنكاف ،(

.B)، وجدیري الماء، وفیروس االلتھاب الكبدي MMRوالحصبة األلمانیة (

وصف ما قبل سنوات والمسجلین في مركز رعایة الطفل  5ویجب كذلك على األطفال الذین تقل أعمارھم عن 

أن یستوفوا المتطلبات الخاصة بـ: )pre-K( الروضة

) ب ( )من النوع المستدمیة النزلیةلقاحHib) ولقاح المكورات الرئویة المتقارن (PCV.(

(نزلة البرد) لقاح األنفلونزا

oاألمثل،  2019 دیسمبر/ كانون األول 31یتلقى األطفال لقاح األنفلونزا بحلول  یجب أن)

عندما یصبح متاًحا في أوائل الخریف).

یجب أن یستوفوا كذلك المتطلبات الخاصة بـ: 12إلى  6األطفال من الصف 

للتیتانوس والدیفتیریا والسعال الدیكي ( الجرعة المنشطةTdap ولقاح المكورات السحائیة المتقارن (

)MenACWY.(

یرجى مراجعة تاریخ تطعیمات طفلك مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بطفلك. یمكن لمقدم الرعایة أن یبلغك إن كان 

طفلك من المواظبة على حضور مركز  ھناك حاجة لتلقي جرعات إضافیة لواحد أو أكثر من اللقاحات حتى یتمكن

رعایة الطفل أو إلى المدرسة خالل ھذا العام. 

إن كانت لدیك أسئلة بخصوص ھذه المتطلبات، یرجى االتصال بمركز رعایة الطفل أو بالمكتب اإلداري بالمدرسة.

تفضل بقبول فائق االحترام،

تشیریل لورنس، طبیبة بشریة، عضوة في األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال
المدیرة الطبیة 

مكتب الصحة المدرسیة

تشیریل لورنس، طبیبة بشریة، عضوة في 
األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال

المدیرة الطبیة

مكتب الصحة المدرسیة 

42-09 28th St.

Queens, NY 11101-4132



 على جميع الطالب من عمر شهرين إلى 18 عاًما في مدينة نيويورك تلقي التطعيمات التالية لكي يتمكنوا من الذهاب إلى مراكز رعاية الطفل أو إلى المدرسة. 
راجع ما يحتاجه طفلك من لقاحات بناًء على مستوى صفه الدراسي في هذا العام الدراسي.

هل طفلك مستعد للذهاب إلى أحد مراكز رعاية الطفل أو إلى المدرسة؟ 
)New York City( تعرف على اللقاحات المطلوبة في مدينة نيويورك

العام الدراسي 2020-2019

قد يتفاوت عدد جرعات اللقاح التي يحتاجها طفلك بناًء على العمر وجرعات اللقاح التي تم تلقيها في السابق. قد يحتاج طفلك إلى لقاحات إضافية أو جرعات إضافية من اللقاح إذا كان 
مصاًبا بحاالت صحية معينة. تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أسئلة. 

للمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 311 أو قم بزيارة nyc.gov/health وابحث عن “student vaccines“  )لقاحات الطالب(.

التطعيمات 

 صف ما قبل الروضة
 )مركز رعاية الطفل، أو برنامج 

Head Start، أو حضانة، أو برنامج 
التعليم المبكر )3K(، أو صف ما قبل 

 )Pre-k( الروضة

الصف 12الصفوف 6 – 11صف الروضة – الصف 5 

الديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي 
)DTaP(

5 جرعات 4 جرعات
أو 4 جرعات فقط إن كانت الجرعة الرابعة قد أعطيت في عمر 4 أعوام أو أكبر أو 3 جرعات فقط إن 

كان عمر الطفل 7 أعوام أو أكبر وبدأت السلسلة في عمر سنة واحدة أو أكبر

3 جرعات

الجرعة المنشطة ضد التيتانوس 
)Tdap( والديفتيريا والسعال الديكي

جرعة واحدة )1( )في عمر 11 عاًما أو بعد ذلك(

شلل األطفال )IPV )لقاح شلل األطفال 
المعطل(/OPV )لقاح شلل األطفال الفموي( 

4 جرعات3 جرعات
أو 3 جرعات فقط إذا تم تلقي الجرعة الثالثة في عمر 4 أعوام أو أكبر

4 جرعات
أو 3 جرعات فقط إذا تم تلقي الجرعة 
الثالثة في عمر 4 أعوام أو أكبر

3 جرعات

الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 
)MMR(

جرعتان )2(جرعة واحدة )1(

B 3 جرعات3 جرعات3 جرعاتااللتهاب الكبدي
أو جرعتان )2( من لقاح االلتهاب الكبدي )B )Recombivax HB إن كانت 
الجرعات قد أعطيت بفاصل 4 شهور على األقل في الفترة بين 11 و15 عاًما 

من العمر

جرعة واحدة )1(جرعتان )2( جرعة واحدة )1(جديري الماء )الحماق( 

اللقاح المتقارن ضد المكورات السحائية 
)MenACWY(

الصفوف 7 و8 و9 و10: 
جرعة واحدة )1(

جرعتان )2(
أو جرعة واحدة )1( فقط إن كانت 
الجرعة األولى قد أعطيت في عمر 

16 سنة أو أكبر

اللقاح المتقارن ضد المستدمية النزلية 
 )Hib( B   من النوع

من جرعة واحدة )1( إلى 4 
جرعات

بناًء على عمر الطفل والجرعات التي تم 
تلقيها سابًقا

اللقاح المتقارن ضد المكورات الرئوية
)Pneumococcal conjugate, 

PCV(

من جرعة واحدة )1( إلى 4 
جرعات

بناًء على عمر الطفل والجرعات التي تم 
تلقيها سابًقا

جرعة واحدة )1(األنفلونزا
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