
التهاب الكبد من  

  Bالنوع

DTaP 

)الدفتيريا، والتيتانوس، 

 والسعال الديكي(

النزلة النزفية من 

  Bالنوع
 ( B)النزلة النزفية من النوع

 PCV شلل األطفال 
 )المكورات الرئوية المقترنة( 

MMR 
)الحصبة، والنكاف، 

 والحصبة األلمانية( 

 الحماق 
 )جدري الماء( 

 شهور  3بعمر 
  جرعة واحدة  جرعة واحدة  جرعة واحدة  جرعة واحدة جرعتان 

ال يُعطى في العادة 

 شهًرا  21قبل عمر 

ال يُعطى في العادة 

 شهًرا  21قبل عمر 

 شهور  5بعمر 
 جرعتان  جرعتان  جرعتان  جرعتان  جرعتان 

 شهور  7بعمر 
 جرعات  3 جرعتان  جرعات  3 جرعات  3 جرعتان 

 شهًرا  61بعمر 
 **جرعة واحدة  جرعة واحدة جرعات  4 جرعتان  جرعات  4 جرعات  3 جرعتان 

 شهًرا  61بعمر 
 **جرعة واحدة جرعة واحدة جرعات  4 جرعات  3 جرعات  4 جرعات  4 جرعات  3

سنوات أو عند  7بعمر 

االلتحاق بمرحلة ما قبل 

المدرسة/المدرسة عند 

 سنوات أو أكبر***  4سن 

 *جرعات  5 جرعات  3

ال يُعطى في العادة 

سنوات  5لألطفال في سن 

 فأكثر 

 *جرعات 4

ال يُعطى في العادة 

 لألطفال في 

 سنوات فأكثر  5سن 

 **جرعتان جرعتان 

ف على ن تعليمات: اللقاح وعدد الجرعات الالزمة. يجب أن يستوفي األطفال الحد األدنى من الفترات  وعلمعرفة اللقاحات المطلوبة لرعاية األطفال، ابحث عن عمر طفلك في الجدول، وانظر إلى الصف المقترن به الذي يمر بالعرض للتعرُّ
م خدمات الرعاية الصحي م خدمات رعاية الطفل إذا كانت لديك أي أسئلة. ة أالفاصلة بين الحصول على جرعات اللقاحات واألعمار الُمحدَّدة لتلبية المتطلبات الالزمة. يُرجى استشارة ُمقد ِّ  و ُمقد ِّ

ل على الرقم    .0217-515-800-2لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتصِّ
 civil.rights@doh.wa.gov                             . DOH 348-425 Jan 2022 Arabicأو التواصل عن طريق البريد اإللكتروني  (Washington Relay( 722فيما يخص العمالء المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع، يُرجى االتصال بالرقم 

 

 جدول لآلباء لالطالع على اللقاحات المطلوبة لرعاية األطفال 

م خدمات الرعاية الصحية من تاريخ مرض الجدري المائي مقبوالً أيًضا حقققد تكون جرعات اللقاح مقبولة عند إعطاء عدد أقل من الجرعات المدرجة في الجدول اعتماًدا على التاريخ الذي تم إعطاؤها فيه. **يكون ت*  .ُمقد ِّ

 .يجب على األطفال الملتحقين بمرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثاني عشر استيفاء متطلبات التحصين الخاصة بصفهم الدراسي في المدرسة***
  www.doh.wa.gov/SCCI :يمكن العثور على جدول متطلبات مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثاني عشر وموارد التحصين اإلضافية على الموقع اإللكتروني
 .www.immunize.org/cdc/schedules :يمكن العثور على معلومات حول اللقاحات المهمة األخرى غير المطلوبة للحضور في منشآت رعاية األطفال على الموقع اإللكتروني

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#reqs
http://www.immunize.org/cdc/schedules

