
لألطفال19-لقاحات كوفيد

األوصياء/ما ينبغي أن يعرفه أولياء األمور

:للحصول على إجابات لألسئلة

VaccinateWA.org/kids: تفضَّل بزيارة

#واضغط على، VAX-HELP(1-833-829-4357)-833-1: اتِصل على الرقم

.تتوفر المساعدة في ترجمة اللغات

عدد الجرعات التي يحتاج الطفل إلىما 

؟تلقيها

المتحدةالوالياتفيطفلمليون15من أكثرأصيب،الجائحةبدايةمنذ

الجديدةاتالمتحورموجاتأّدتوقد. 19-يدبكوف

بين19-دكوفيبسببالمستشفىإلىالدخولذروةإلىالبلوغإلى19-لكوفيد

 .الشباب

19-وفيدهذا اللقاح فعال جًدا في الوقاية من كأنأثبتت التجارب السريرية 

ة، أو سيكونون أقل عرضة لإلصابة بأعراض مرضية شديد.لدى الشباب

.19-دخول المستشفى، أو الوفاة في حالة اإلصابة بفيروس كوفيد

يفيةكحولنصائحعلىلالطالع،اللقاحاتعنالتحدُّثدليلمنتحقق

 .واألسرالشبابمعاللقاحاتعنمحادثةإجراء

لماذا ينبغي أن يتلقى األطفال اللقاح؟

قد .لاألقعلىجرعتَينعلىاألطفالجميعبحصوليوصى

.ديثاتيوصى بالنظر في تلقي جرعات إضافية طبقًا للتح

أشهر 6بينأعمارهمتتراوحالذيناألطفاليحصل•

 Pfizerلقاحسلسلةمنجرعات 3علىسنوات 4و
 Modernaلقاحسلسلةمن (2)جرعتينأواألساسية
األساسية

 11و 5بينأعمارهمتتراوحالذيناألطفاليحصل•
األساسيةاللقاحسلسلةمن (2)جرعتينعلىعاًما

 17و 12بينأعمارهمتتراوحالذيناألطفاليحصل•
األساسيةاللقاحسلسلةمن (2)جرعتينعلىعاًما

كيف سيفيد ذلك في المنزل؟

أن يُحافظ على حماية األطفال من المرض، وهو ما 19-يمكن للقاح كوفيد

استضافتها يمكنالتجمعات في األماكن المغلقةأنيعني 

.بأمان أكثرأو حضورها

فياللقاحعلىالحصولسيساعد

األسرةحماية األطفال وأفراد

.الواحدالمنزلفيالمقيمين

ينبغي أن تستمر العائالت 

في اتباع إجراءات السالمة 

األخرى الموصى بها 

ألجل الحماية 

.القصوى

متاح لألشخاص الذين يبلغون من19-اللقاح المضاد لكوفيد

.أشهر فأكثر6العمر 

حتىطفاللألمجانيبشكل  بهاالموصىاللقاحاتجميعواشنطنواليةتوفر

ذهب التي تالمعتاد أو العيادة المعتادةأطفالكاسأل طبيب عاًما 18عمر

.19-إن كان لديهم لقاح كوفيدإليها

ملديهاليسالتيلألسريمكن بخطالتصالابالفعلصحيةرعايةخدمةُمقّدِّ

Help Me Grow WA أو2588-322-800-1الرقمعلىالساخن

علىللعثورParentHelp123.orgاإللكترونيالموقعإلىاالنتقال

م هذهوتكونأخرىصحيةمواردأو،عيادةأو،صحيةرعايةخدمةُمقّدِّ

.اللغاتترجمةفيالمساعدةوتتوفر،مجانيةالخدمة

واستخدام VaccineLocator.doh.wa.govيمكنك كذلك زيارة 

.فالالفلتر لترى قائمة باألماكن القريبة منك حيث يتوفر لقاح األط

كيف يحصل طفلي على اللقاح؟

سلةسلتلقواالذين،األطفاليحصلأنيجب
والذين،اللقاحمن (2)جرعتي  نمنمكونة
،دنالحاأوالمتوسطالمناعةضعفمنيعانون

بعديوًما 28خاللإضافيةأساسيةجرعةعىل
ن  
األطفالويحصل،(2)الثانيةالجرعةتلق 

نأعوام 5العمرمنيبلغونالذين عىلفأكث 
.تنشيطيةجرعة

األخرىالمجموعاتبحصوليوصىوربما.

 .المستقبلفيإضافيةجرعاتعلى

?

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/
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ل بالرقم  نرجو من العمالء المصابين بالصمم . 0127-525-800-1لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتصِّ

أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان ( Washington Relay)711أو صعوبة في السمع االتصال بالرقم 
civil.rights@doh.wa.gov

لألطفال19-األسئلة األكثر شيوًعا بشأن لقاح كوفيد

إلى موعدهم؟معهم عند الحضورما الذي يحتاج األطفال إلى جلبه

ينبغي أن يسألوا في موقع اللقاح عما . للقاحعاًما 18في معظم الحاالت، سيحتاج أولياء األمور واألوصياء إلى تقديم موافقة على تلقي من تقل أعمارهم عن 

.  يحتاجونه للموافقة

.، ولكنك لست مضطًرا إلى تقديم ذلك(Social Security number)قد تطلب العيادات بطاقة هوية للطفل، أو بطاقة تأمين، أو رقم الضمان االجتماعي 

البيانات خدم، وتُستولن تسأل مواقع اللقاح عن وضع الهجرة الخاص بأي شخص. ال يشترط أن يكون األطفال مواطنين أمريكيين حتى يحصلوا على اللقاح

.الشخصية ألغراض الصحة العامة فقط

خطًرا حقيقيًا على طفلي؟19-هل يمثل كوفيد

:أقل من البالغين، فإن األطفال يمكن أن19-عدد األطفال الذين أصيبوا بعدوى كوفيدأنرغم 

19-يصابوا بعدوى الفيروس المسبب لكوفيد•

19-يمرضوا أو يتوفوا جراء كوفيد•

إلى غيرهم19-ينشروا كوفيد•

 Multisystem Inflammatoryأو بمرض التهابي خطير يسمى " اإلصابة طويلة األمد بكوفيد"، مثل 19-يصابوا بمضاعفات خطيرة بسبب كوفيد•

Syndrome(MIS-Cالمتالزمة االلتهابية متعددة األجهزة ،)

.19-طر اإلصابة بكوفيدفوائد تلقي اللقاح تفوق كثيًرا خإن . آثار جانبية قليلة جًدا في تلك الفئة، وهو يحميهم بفاعلية جيدة جًدا من المرضأن اللقاح لهتبين

في األطفال؟لتلقي اللقاحما اآلثار الجانبية الشائعة 

.خطر اآلثار الجانبية لتلقي اللقاح19-تفوق المخاطر الصحية التي يتعرض لها األطفال عند اإلصابة بكوفيد

.عراض عادةً خفيفةوتكون تلك األ. تتضمن اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا ألم الذراع، وتعبًا، وصداًعا، وألم العضالت، مثل أعراض اللقاحات الروتينية األخرى

اآلثار الجانبية وتتراوح شدة.تم اإلبالغ عن إصابة األطفال بآثار جانبية أكثر بعد الجرعة الثانية بالمقارنة بالجرعة األولى( باإلنجليزية فقط)في التجارب السريرية

.خفيفة إلى معتدلة الشدة، وحدثت خالل يومين من تلقي اللقاح، وزال أغلبها خالل يوم أو يومينمن بصفة عامة 

هل اللقاح آمن لطفلي؟

 .الشبابعلىللقاحالسريريةالتجاربفيخطيرةجانبيةآثارتُرصدلم. نعم، يعد اللقاح آمنًا لألطفال

.الدراسات ال تزال جارية، ولدى الواليات المتحدة نظم سالمة قوي جًدا فيما يخص اللقاحات لرصد أي عالمات تحذيرية مبكًرا

أين يمكنني الذهاب؟. لدي المزيد من األسئلة

.يمكنك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية المعتاد لطفلك كذلكا، كمVaccinateWA.org/kidsاعثر على إجابات لمزيد من األسئلة عن طريق 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

