ﯾوﻟﯾو 2020
ﻋزﯾزﻧﺎ وﻟﻲ اﻷﻣر أو اﻟوﺻﻲ:
ﺣدّﺛت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﻌﯾم ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  .2021-2020وﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺧطﺎب ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  .2021-2020ﻗﺑل ﺑدء اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ،ﯾﺟب أن
ﺗﻘدم إﺛﺑﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﻌﯾم طﻔﻠك إذا ﻛﺎن ﻣﻠﺗﺣﻘًﺎ ﺑﻣرﻛز ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل أو اﻟﻣدرﺳﺔ.

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director
Office of School Health
42-09 28th St.
Queens, NY 11101-4132

ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﺑد ًءا ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل وﺣﺗﻰ اﻟﺻف  12اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﺗﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎﺣﺎت اﻟدﻓﺗﯾرﯾﺎ واﻟﺗﯾﺗﺎﻧوس واﻟﺳﻌﺎل اﻟدﯾﻛﻲ ) ،(DTaPوﻓﯾروس ﺷﻠل اﻷطﻔﺎل ،واﻟﺣﺻﺑﺔ
واﻟﻧﻛﺎف واﻟﺣﺻﺑﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ) ،(MMRوﺟدﯾري اﻟﻣﺎء ،وﻓﯾروس اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑدي .B
وﯾﺟب ﻛذﻟك أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  5أﻋوام واﻟﻣﺳﺟﻠون ﻓﻲ ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ
اﻟطﻔل واﻟﺻف اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﻟرﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ) (pre-Kاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﺗﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎح ) اﻟﻣﺳﺗدﻣﯾﺔ اﻟﻧزﻟﯾﺔ ) (Hibﻣن اﻟﻧوع ب( وﻟﻘﺎح اﻟﻣﻛورات اﻟرﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎرن ).(PCV
• ﻟﻘﺎح اﻹﻧﻔﻠوﻧزا )ﻧزﻟﺔ اﻟﺑرد( :ﯾﺟب أن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻷطﻔﺎل ﻟﻘﺎح اﻹﻧﻔﻠوﻧزا ﺑﺣﻠول  30دﯾﺳﻣﺑر 2020
)وﯾُﻔﺿل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺧرﯾف(.
ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف ﻣن  6إﻟﻰ  12ﻛذﻟك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺗﻧﺷﯾطﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎح اﻟﺗﯾﺗﺎﻧوس واﻟدﻓﺗﯾرﯾﺎ واﻟﺳﻌﺎل اﻟدﯾﻛﻲ ) (Tdapوﻟﻘﺎح اﻟﻣﻛورات
اﻟﺳﺣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎرن ).(MenACWY
ﯾُرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﻌﯾﻣﺎت طﻔﻠك ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟطﻔﻠك .ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ أن ﯾﺧﺑرك
إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺟرﻋﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن طﻔﻠك ﻣن
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻼل ھذا اﻟﻌﺎم.
إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  ،2021-2020ﻓﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣرﻛز
رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل أو ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.
ﻣﻊ ﺧﺎﻟص اﻟﺗﺣﯾﺔ،

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
اﻟﻣدﯾرة اﻟطﺑﯾﺔ
ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
)(Office of School Health
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العام الدراسي 2021-2020

هل طفلك جاهز لاللتحاق بدور رعاية األطفال أو المدرسة؟
تعرف على اللقاحات المطلوبة في مدينة نيويورك.
ّ

على جميع الطالب من عمر شهرين إلى  18عا ًما في مدينة نيويورك تلقي التطعيمات التالية لكي يتمكنوا من الذهاب إلى دور رعاية األطفال أو إلى المدرسة .راجع ما يحتاج إليه طفلك في هذا العام
الدراسي من لقاحات بنا ًء على مستوى صفه الدراسي.
الصف التمهيدي لرياض األطفال

(رعاية الطفل ،أو برنامج الطفولة المبكر ة �Head
 ،Startأو رياض األطفال ،أو رياض األطفال  ،3أو
الصف التمهيدي لرياض األطفال)

اللقاحات
الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي
()DTaP

 4جرعات

الصفوف من رياض األطفال إلى الصف 5

الصفوف من  6إلى 11

 5جرعات

 3جرعات

أو  4جرعات فقط إذا كانت الجرعة الرابعة قد أعطيت في عمر  4أعوام أو أكبر ،أو  3جرعات فقط
إذا كان عمر الطفل  7أعوام أو أكبر وبدأت سلسلة التطعيمات في عمر عام واحد أو أكبر

جرعة واحدة (في عمر  11عا ًما أو بعد ذلك)

جرعة تنشيطية ضد التيتانوس،
والديفتيريا ،والسعال الديكي ()Tdap

لقاح شلل األطفال غير النشط ( )IPVأو
لقاح شلل األطفال الفموي ()OPV

 3جرعات

 4جرعات

الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية
()MMR

جرعة واحدة

جرعتان

االلتهاب الكبدي B

جديري الماء (الحماق)

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

 3جرعات

 3جرعات

جرعة واحدة

اللقاح المتقارن ضد المكورات الرئوية
()PCV
اإلنفلونزا

Department of
Education

 3جرعات

أو جرعتان من لقاح االلتهاب الكبدي للبالغين B
( )Recombivax HBإذا كانت الجرعات قد أعطيت بفاصل  4شهور على
األقل في الفترة بين  11و 15عا ًما من العمر

جرعتان
الصف :6

اللقاح المتقارن ضد المكورات السحائية
()MenACWY
اللقاح المتقارن ضد المستدمية
النزلية ( )HIBمن النوع B

الصف 12

ال ينطبق

الصفوف من  7إلى
 11جرعة واحدة

جرعتان

أو جرعة واحدة فقط إذا
كانت الجرعة األولى قد أعطيت
في عمر  16عا ًما أو أكبر

من جرعة واحدة إلى  4جرعات

بنا ًء على عمر الطفل والجرعات التي تم تلقيها سابقًا

من جرعة واحدة إلى  4جرعات

بنا ًء على عمر الطفل والجرعات التي تم تلقيها سابقًا

جرعة واحدة

Department of Health
& Mental Hygiene

قد يتفاوت عدد جرعات اللقاح التي يحتاجها طفلك بنا ًء على العمر وجرعات اللقاح التي تم تلقيها في السابق .قد يحتاج طفلك إلى تلقي لقاحات إضافية أو جرعات إضافية إذا كان
مصابًا بحاالت صحية معينة .استشر مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة .للمزيد من المعلومات ،اتصل بالرقم  311أو بادر بزيارة الرابط  nyc.gov/healthوابحث
عن “( “student vaccinesلقاحات الطالب).
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