أولياء األمور  -هل أطفالكم مستعدون لدخول المدرسة؟
التطعيمات الالزمة للعام الدراسي 2023-2022

للتعرف على كمية اللقاحات المطلوبة لطفلك لدخول المدرسة.
تعليمات :لمعرفة اللقاحات المطلوبة لدخول المدرسة ،ابحث عن الصف الدراسي لطفلك في العمود األول في الجدول ،ثم انظر إلى الصف المقترن به الذي يمر بالعرض
ُّ

DTaP/Tdap
(الدفتيريا ،والتيتانوس،
والسعال الديكي)

التهاب الكبد من
النوع B

النزلة النزفية من
النوع B

MMR

PCV

(الحصبة ،والنكاف،
والحصبة األلمانية)

(المكورات الرئوية
المقترنة)

شلل األطفال

الحماق
(جدري الماء)

(النزلة النزفية من النوع (B

مرحلة ما قبل المدرسة
شهرا إلى أقل من
بعمر 11
ً
 4سنوات بحلول تاريخ
0190192022

 4جرعات من DTaP

 3جرعات

مرحلة ما قبل المدرسة/
روضة أطفال انتقالية
بعمر أكبر من  4سنوات
بحلول تاريخ
0190192022

من مرحلة رياض
األطفال حتى الصف
السادس
من الصف السابع حتى
الصف التاسع
من الصف العاشر حتى
الصف الثاني عشر

 3أو  4جرعات *
(حسب نوع اللقاح)

جرعة واحدة

 3أو  4جرعات *
 5جرعات من *DTaP

 3جرعات

(حسب نوع اللقاح)

 5جرعات من *DTaP

 3جرعات

 5جرعات من *DTaP
باإلضافة إلى  Tdapعند
عمر  10سنوات أو أكثر

 3جرعات

 5جرعات من *DTaP
باإلضافة إلى  Tdapعند
عمر  7سنوات أو أكثر

 3جرعات

غير مطلوب

غير مطلوب

 3جرعات

 4جرعات*
جرعتان

(غير مطلوب عند
سن  5سنوات أو أكثر)

غير مطلوب

 4جرعات*

جرعة واحدة **

جرعتان

جرعتان

جرعتان

(غير مطلوب عند
سن  5سنوات أو أكثر)

غير مطلوب

غير مطلوب

غير مطلوب

 4جرعات *

 4جرعات *

 4جرعات *

 4جرعات *

جرعتان **

جرعتان **

جرعتان **

جرعتان **

* قد تكون جرعات اللقاح مقبولة عند إعطاء عدد أقل من الجرعات المدرجة في الجدول اعتمادًا على التاريخ الذي تم إعطاؤها فيه** .يكون تحقق ُمقدِم خدمات الرعاية الصحية من تاريخ مرض الجدري المائي مقبوالً أيضًا .يجب أن يحصل الطالب على جرعات اللقاح
في األطر الزمنية الصحيحة وفقًا لمتطلبات المدرسة .يُرجى استشارة ُمقدِم خدمات الرعاية الصحية أو موظفي المدرسة إذا كانت لديك أي أس ئلة .يمكن العثور على معلومات حول اللقاحات المهمة األخرى غير المطلوبة في المدارس على الموقع اإللكتروني:
www.immunize.org9cdc9schedules.
اتصل على الرقم .1-800-525-0127
لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخرِ ،
فيما يخص العمالء المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع ،يُرجى االتصال بالرقم  (Washington Relay) 711أو إرسال بريد إلكتروني إلى civil.rights@doh.wa.gov
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