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 7معلومات هامة حول التطع�مات للصف 

 ع��زي الوالد/و�ي األمر،

ي الخ��ف وال��يع.  7توفر هيئة الصحة العامة لقاحات مجان�ة لطالب الصف 
ي المدارس �ف

�ف

ي  7ُ�قدم لطالب الصف 
 حمايتهم من:  ثالثة لقاحات مهمة �ساعد �ف

 *مطلوب للحضور إ� المدرسة(�سبب التهاب السحا�ا)  مرض المكورات السحائ�ة •
 (�سبب تلف ال�بد و�طان ال�بد) التهاب ال�بد باء •
ي • وس الورم الحل��ي الب�ش ج والثآل�ل HPV( ف�ي ؛ �سبب اآلفات السابقة للت�طن و�طانات الفم واألعضاء التناسل�ة وال�ث

ي األعضاء 
 التناسل�ة)�ف

م طفلك ضد هذە األمراض. هذە اللقاحات آمنة وفعالة وتقلل �شكل كب�ي من خطر اإلصابة بأمراض قد تهدد  أو�ي �شدة بأن ُ�طعَّ
ي سلسلة كاملة منها. 

 الح�اة عند تل�ت

 أطلب منك: 
• 
• 

  wdgpublichealth.ca/immunizeGr7مراجعة المعلومات حول اللقاح ع�  الموقع  

wdgpublichealth.ca/gr7consentي أ� ع وقت ممكن�
 مال نموذج الموافقة  لطفلك� اإلن ت�نت ف

إ�ع
ا أو أ��� من اللقاحات المذكورة أعالە، ُير�ب ملء نموذج إذا كان طفلك قد  ا واحد� ا لقاح� تل�ت ُمسبق�

ي النموذج. سُ�ع�ي ممرض الصحة العامة اللقاح لطفلك فقط 
الموافقة و��ان توار�ــــخ التطع�مات �ف

 إذا كانت الحاجة له ما تزال قائمة. 

ت��د هيئة الصحة العامة أن تكون التطع�مات المدرس�ة تج��ة إ�جاب�ة للطالب. إذا كانت لد�ك 
ي إ�مال نموذج الموافقة، ُير�ب االتصال بهيئة 

نامج أو كنت بحاجة للمساعدة �ف أسئلة تتعلق بهذا ال�ب
ي ولينغتون

دث للتح 7006فر�ي  1-800-265-7293ج��لف ع� الرقم -داف��ن-الصحة العامة �ف
ي الصحة العامة. 

 مع أحد ممر�ف

 مع خالص التح�ة،

ي الصحة العامة، زم�ل  Dr. Matthew Tenenbaum الدكتور ماثيو تننبوم
ي الطب، عضو كل�ة أطباء األ�ة، ماجست�ي �ف

دكتور �ف
ي كندا

 ال�ل�ة المل��ة لألطباء �ف

 طب�ب معاون لشؤون الصحة

https://wdgpublichealth.ca/clinics-classes/2022-23-grade-7-school-immunization-clinics
http://www.wdgpublichealth.ca/gr7consent
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 لقاح التهاب ال�بد باء 
وس التهاب ال�بد باء. �ح�ي   من ف�ي

 
 

 ما هو التهاب ال�بد باء؟

ي ال�بد التهاب ال�بد 
ة �ف وس �سبب أنواع عدوى خط�ي باء هو ف�ي

ي ال�بد و/أو تل�ف ال�بد و/أو �طان 
و�مكن أن يؤدي إ� تلف دائم �ف

ي كندا. 
 ال�بد. التهاب ال�بد باء هو السبب الرئ��ي ل�طان ال�بد �ف

ينت�ش التهاب ال�بد باء من خالل مالمسة الدم وسوائل الجسم من 
، ومشاركة  شخص مصاب. ُ�مكن أن ينت�ش من خالل النشاط الجن�ي

اإلبر، واستخدام المعدات الُملوثة الخاصة بالوشم والثقب، ومشاركة 
فرش األسنان أو شفرات الحالقة. كما �مكن أن ينتقل من األم إ� 

 الطفل أثناء الوالدة. 
 
 

 لَم الحصول ع� التطع�م؟

ة.  ف هو أفضل ط��قة لحمايتك وعائلتك من األمراض الخط�ي  التحصني
ي أع� مست��اتها عند إعطائه قبل التعرض 

تكون فعال�ة هذا اللقاح �ف
 للمرض. 

ا من كل  أشخاص  10ال يوجد عالج اللتهاب ال�بد باء. كما أن واحد�
ا ال تظهر أعراض ع�  وس س�حمله مدى الح�اة. غالب� ف بالف�ي مصابني

ە لآلخ��ن.   هؤالء األشخاص و�مكنهم ��ش

% 98مو� به من الجرعات، فإنه �ح�ي عندما ُ�ع� اللقاح بالعدد ال
 من الناس. 

 
 

ي اللقاح؟
 من المؤهل لتل�ت

ي لطالب الصف  مع بقاء األهل�ة حيت نها�ة  7ُ�قدم اللقاح �شكل روتييف
ف 12الصف  اوح أعمارهم بني  11. ُ�ع� هذا اللقاح للطالب الذين ت�ت

، بفارق  15و ف ا كسلسلة من جرعتني أشهر. س�حتاج الطالب  6-4عام�
ا فما فوق، الذين يبدؤون أو ُ��ملون  16الذين تبلغ أعمارهم  عام�

 سلسلة لقاحاتهم، إ� ثالث جرعات من اللقاح. 

ف  ضع واألطفال والبالغني ا للرُّ
�
كما ُ�قدم لقاح التهاب ال�بد باء مجان

. لم��د من المعلومات حول األهل�ة، انظر  ف لخطر كب�ي ضني الُمعرَّ
ف الممول من القطاع العام ألونتار�و.   من  3الجدول   جدول التحصني

ف لمخاطر يو� بهذا اللقاح، ول�نه ال يت ا، ألولئك المعرضني
�
وفر مجان

مهن�ة؛ وأولئك الذين �ع�شون أو �سافرون أو �خضعون إلجراء 
ي بلد �حتوي ع� مست��ات عال�ة من التهاب ال�بد 

/رعا�ة طب�ة �ف ي طيب
ي تقل�ل خطر اإلصابة بالتهاب ال�بد باء. 

 باء؛ وألي شخص يرغب �ف

ين�ة إذا تم االنتهاء مالحظة: ال يو� ب�عطاء الجرعات الُمنشطة الروت
 من سلسلة اللقاحات. 

 
 

ي اللقاح؟
ي له تل�ت

 من ال ينب�ن

أي شخص لد�ه رد فعل تحس�ي شد�د تجاە أي جزء من  •
 اللقاح أو حاو�ته. 

أي شخص كان لد�ه رد فعل تحس�ي خط�ي تجاە هذا اللقاح  •
 . ي

ي الما�ف
 �ف

ة أسوا من  • أي شخص ُمصاب بح� شد�دة أو عدوى خط�ي
 نزلة برد. 

أ�مل سلسلة لقاحات التهاب ال�بد باء أو سلسلة  أي شخص •
 ,®Twinrixلقاحات ُمركبة تحتوي ع� التهاب ال�بد باء (

Infanrix Hexa.(® 

 

ي GBSإذا كنِت حامً� أو مرضعة أو عان�ِت من متالزمة غ�الن باري (
) �ف

�ب التحدث إ� مقدم الرعا�ة  غضون ستة أسابيع من لقاح سابق، ف�يُ
ي هذا اللقاح. الصح�ة حول 

 تل�ت

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
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 ماذا تتوقع بعد التطع�م؟

له. عادة ما تكون اآلثار  لقاح التهاب ال�بد باء آمن و�مكن تحمُّ
ي غضون أ�ام قل�لة. 

ي �ف
ي حال حدوثها، خف�فة وتخت�ف

 الجانب�ة، �ف

ي 
موقع �شمل اآلثار الجانب�ة الشائعة االحمرار و/أو التورم و/أو األلم �ف

 الحقن. 

ا الصداع والح� والتعب والدوخة والغث�ان وآالم  قد �حدث أ�ض�
ا.   العضالت، ول�نها أقل شيوع�

�شكل التفاعالت التحسس�ة الشد�دة (أي الحساس�ة المفرطة)، ع� 
ي الع�ادة 

ا مع إعطاء أي لقاح. يو� بالبقاء �ف الرغم من ندرتها، خطر�
ا  دق�قة بعد التطع�م ألن هذا  15لمدة  ي األ��� شيوع� هو اإلطار الزميف

 عند حدوث الحساس�ة المفرطة
  

ي مواع�دها
 حافظ ع� أخذ تطع�ماتك �ن

تأ�د من ق�ام مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لك بتحد�ث سجل 
ي أي 

التطع�مات الشخ�ي الخاص بك (البطاقة الصفراء) بعد تل�ت
ي مكان آمن. إذا كان طفلك �داوم

ي   لقاح. احتفظ �سجالتك �ف
�ف

صة، ُير�ب إخطار هيئة الصحة العامة  حضانة أطفال أو مدرسة ُمرخَّ
 عند إعطائه اللقاح. ُ�مكنك اإلبالغ عن اللقاحات بأحد الطرق

 التال�ة: 
 

نت:  • ي أونتار�و  ع�ب اإلن�ت
تتيح لك أداة التواصل الخاصة بالتطع�م �ف

Immunization Connect Ontario (ICON)  �المتوفرة ع
ي الموقع اإلل

ويف اإلبالغ عن سجل تطع�م  immunizewdg.ca��ت
 طفلك واالطالع عل�ه. 

•  : ي
وين �د اإلل��ت  vaccine.records@wdgpublichealth.ca ال�ب

 4396فر�ي  1-800-265-7293 الهاتف:  •

 1-519-836-2986 الفا�س:  •

 
 

 لم��د من المعلومات تفضل ب��ارة: 

ي ولينغتون •
ج��لف: -داف��ن-هيئة الصحة العامة �ف

wdgpublichealth.ca 
ي أونتار�و:  •

وزارة الصحة �ف
www.ontario.ca/page/vaccines 

ف كندا  •   :www.immunize.caImmunize Canadaتحصني
ي أونتار�و •

 جداول التطع�مات الممولة من القطاع العام �ف

https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca
http://www.ontario.ca/page/vaccines
http://www.immunize.ca/
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وس الورم الحل��ي   لقاح ف�ي
ي (  )HPV 9الب�ش

 
ي �ح�ي  وس الورم الحل��ي الب�ش  . 58و 52و 45و 33و 31و 18و 16و 11و 6 -من �سعة أنواع من ف�ي

 

ي؟  وس الورم الحل��ي الب�ش  ما هو ف�ي
وس شائع �سبب �طان عنق الرحم  ي هو ف�ي وس الورم الحل��ي الب�ش ف�ي
ا  ج والرأس والرقبة والقض�ب، و�مكن أن �سبب أ�ض� والف�ج والمهبل وال�ش

ي األعضاء التناسل�ة. ينت�ش ع�ب االتصال 
، إما الجماع أو الثآل�ل �ض الجن�ي

وس الورم  . بدون التطع�م، سُ�صاب معظم الناس بف�ي اللمس الجن�ي
ي من  وس الورم الحل��ي الب�ش ي ح�اتهم. تزول عدوى ف�ي

ي �ض الحل��ي الب�ش
ي  وس الورم الحل��ي الب�ش ي ف�ي

ي معظم األح�ان. لن �خت�ض
تلقاء نفسها �ض

وس الورم عند بعض األشخاص، مما �سبب �طانات مرتبطة بف�ي 
ي األعضاء التناسل�ة. ال تظهر أي عالمات أو 

ي أو ثآل�ل �ض الحل��ي الب�ش
ي،  وس الورم الحل��ي الب�ش ض بف�ي أعراض ع� معظم األشخاص المصابني

وس إ� اآلخ��ن دون حىت معرفتهم بذلك.   و�مكنهم نقل الف�ي

 

 لَم الحصول ع� اللقاح؟

ض هو أفضل ط��قة لحمايتك وعائلتك من ة.  التحصني األمراض الخط�ي
ي أع� مست��اتها عند إعطائه قبل التعرض 

تكون فعال�ة هذا اللقاح �ض
 للمرض. 

وس الورم الحل��ي  مع أخذ سلسلة كاملة من اللقاح، ثبت أن لقاح ف�ي
ي ( ي األ��� HPV-9الب�ش وس الورم الحل��ي الب�ش ) �منع أنواع عدوى ف�ي

 : ا المتعلقة بما ��ي  شيوع�

 �طانات عنق الرحم % من90أ��� من  •
ج90-80حوا�ي  •  % من �طانات ال�ش
 % من �طانات المهبل والف�ج40 •
 % من �طانات القض�ب40-50 •
 % من �طانات الفم والحلق (�طانات الفم والبلعوم)25-35 •
ي األعضاء التناسل�ة90أ��� من  •

 % من الثآل�ل �ض
ج والق ض�ب من المهم فحص �طان عنق الرحم والف�ج والمهبل وال�ش

وس الورم  و�عض �طانات الرأس والرقبة حىت مع التطع�م ضد ف�ي
ي ل�طان عنق  ي. �جب أن تخضع النساء لحفص روتيىض الحل��ي الب�ش

 الرحم. 

 من المؤهل للتطع�م؟
ي لطالب الصف  مع بقاء األهل�ة حىت نها�ة  7ُ�قدم اللقاح �شكل روتيىض

 . 12الصف 

اوح أع ي ت�ت
ض كما يو� به لإلناث اللواىت ض  45-9مارهن بني ا، والذكور بني عام�

ض  9-26 ا، والبالغني ض للخطر المستمر.  27عام� ا فما فوق الُمعرضني  عام�

، بفارق  ض اوح  6ُ�ع� هذا اللقاح كسلسلة من جرعتني أشهر، لمن ت�ت
ض  ا وُ�ع� كسلسلة من ثالث جرعات ع� مدى  14و 9أعمارهم بني  6عام�

ض 6و 2و 0أشهر ( ا فم 15) للبالغني  ا فوق. عام�

ا  ي جهاز المناعة أ�ض�
�جب أن يتل�ت األشخاص الذين �عانون من ضعف �ض
ض  اوح أعمارهم بني ي ذلك الذين ت�ت

ا.  14و 9ثالث جرعات بما �ض  عام�

 

ي اللقاح؟
ي له تل�ت

 من الذي ال ينب�ن

أي شخص لد�ه رد فعل تحس�ي شد�د تجاە أي جزء من اللقاح  •
 أو حاو�ته. 

ي  أي شخص كان لد�ه رد فعل تحس�ي  •
خط�ي تجاە هذا اللقاح �ض

 . ي
 الما�ض

ة أسوأ من نزلة  • أي شخص ُمصاب بح� شد�دة أو عدوى خط�ي
 برد. 

ي GBSإذا كنِت حامً� أو مرضعة أو عان�ِت من متالزمة غ�الن باري (
) �ض
غضون ستة أسابيع من لقاح سابق، ُير�ب التحدث إ� مقدم الرعا�ة 

ي هذا اللقاح. 
 الصح�ة حول تل�ت
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 ماذا تتوقع بعد التطع�م؟ 
له.  ي آمن و�مكن تحم� وس الورم الحل��ي الب�ش  لقاح ف�ي

ي غضون 
ي �ض

ي حال حدوثها، خف�فة وتخت�ض
عادة ما تكون اآلثار الجانب�ة، �ض

ي 
أ�ام قل�لة. �شمل اآلثار الجانب�ة الشائعة االحمرار و/أو التورم و/أو األلم �ض

 موقع الحقن. 

عب والدوخة والغث�ان وآالم العضالت قد �حدث الصداع والح� والت
ا.  ا ول�نها أقل شيوع�  أ�ض�

شكل التفاعالت التحسس�ة الشد�دة (أي الحساس�ة المفرطة)، ع� 
ُ
�

ي الع�ادة لمدة 
ا مع إعطاء أي لقاح. يو� بالبقاء �ض الرغم من ندرتها، خطر�

ا عند  15 ي األ��� شيوع� دق�قة بعد التطع�م ألن هذا هو اإلطار الزمىض
 وث الحساس�ة المفرطة. حد

 

ي مواع�دها
 حافظ ع� أخذ تطع�ماتك �ن

تأ�د من ق�ام مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لك بتحد�ث سجل 
ي أي لقاح. 

التطع�مات الشخ�ي الخاص بك (البطاقة الصفراء) بعد تل�ت
ي مكان آمن. 

 احتفظ �سجالتك �ض

صة، ُير  ي حضانة أطفال أو مدرسة ُمرخَّ
�ب إخطار إذا كان طفلك �داوم �ض

هيئة الصحة العامة عند إعطائه اللقاح. ُ�مكنك اإللبالغ عن اللقاحات 
 ب�حدى الطرق التال�ة: 

نت:  • ي أونتار�و  ع�ب اإلن�ت
تتيح لك أداة التواصل الخاصة بالتطع�م �ض

Immunization Connect Ontario (ICON)  المتوفرة
ي 

وىض اإلبالغ عن سجل  immunizewdg.caع� الموقع اإلل��ت
 تطع�م طفلك واالطالع عل�ه. 

•  : ي
وين �د اإلل��ت  ال�ب

vaccine.records@wdgpublichealth.ca 

 4396فر�ي  1-800-265-7293 الهاتف:  •

 1-519-836-2986 الفا�س:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للم��د من المعلومات تفضل ب��ارة: 

ي ولينغتون •
ج��لف: -داف��ن-هيئة الصحة العامة �ض

wdgpublichealth.ca  

ي أونتار�و:  •
وزارة الصحة �ض

www.ontario.ca/page/vaccines 

ض كندا  •  :Immunize Canadaتحصني
www.immunize.ca 

: أونتاریو في العام القطاع من الممولة التطعیمات جداول •
www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immu

nization/schedule.aspx 

https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca
https://wdgpublichealth.ca/your-kids/vaccination
http://www.ontario.ca/page/vaccines
http://www.immunize.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
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 لقاح المكورات السحائ�ة
)Men-C-ACYW-135( 
 

 . W-135و Yو Cو Aمن مرض المكورات السحائ�ة الغازي الذي �سببه المجموعات المصل�ة �ح�ي 

 

 ما هو مرض المكورات السحائ�ة؟ 
�ا الن���ة السحائ�ة.  مرض المكورات السحائ�ة هو عدوى �سببها بكت�ي

ا:  � ا خط�ي  Yو Cو Bو Aهناك خمس سالالت شائعة �سبب مرض مرض�
ي W-135و

�ا التهاب السحا�ا، وهو عدوى �ف . ُ�مكن أن �سبب هذە البكت�ي
ي الدم تؤدي بطانة الدماغ والحبل 

؛ و/أو تعفن الدم، وهو عدوى �ف الشو�ي
ي كث�ي من األح�ان إ� تلف األعضاء. 

 �ف

ي الهواء من السعال أو العطس، أو ع�ب 
�ا �سهولة ع�ب قطرات �ف تنت�ش البكت�ي

االتصال المبا�ش مع شخص مصاب. هذا �شمل التقب�ل أو مشاركة أش�اء 
و�ات أ و ُمرطب الشفاە أو مثل الطعام أو أدوات المائدة أو الم�ش

ون�ة.   السجائر/السجائر اإلل��ت

ي أنوفهم  10ما �قرب من 
�ا �ف ي المائة من األفراد األصحاء �حملون البكت�ي

�ف
ها لآلخ��ن.   أو حلقهم دون أن �مرضوا، ل�نهم ال يزالون قادر�ن ع� ��ش

�مكن أن �شمل مضاعفات مرض المكورات السحائ�ة فقدان السمع 
ات العقل�ة و��ت األطراف. �قتل مرض المكورات ط��ل األمد واإلعاق

ا من كل   شخص مصاب.  100السحائ�ة واحد�

 

 التطع�م؟ الحصول ع�لَم 

ة. �كون  التطع�م هو أفضل ط��قة لحمايتك وعائلتك من األمراض الخط�ي
ي أع� مست��ات فعاليته عند إعطائه قبل التعرض للمرض. 

 هذا اللقاح �ف

�ح�ي هذا اللقاح من أر�ــع من أ��� سالالت مرض المكورات السحائ�ة 
ا وشدة  ال بنسبة W-135و Yو Cو A -شيوع�  بالمائة.  85-80.  وهو فعَّ

ن  ) عندما C-C-C (Menإذا تل�ت طفلك لقاح المكورات السحائ�ة المق�ت
ي اللقاح 

ا، ال زال عل�ه تل�ت ألنه يوفر  ACYW-C-Men-135كان رض�ع�
 ضد السالالت اإلضاف�ة. الحما�ة 

 

ي التطع�م؟
 من المؤهل لتل�ت

ي لطالب الصف  مع بقاء األهل�ة حيت نها�ة  7ُ�قدم اللقاح �شكل روتييف
 . ُ�ع� هذا اللقاح كجرعة واحدة. 12الصف 

ف �شكل أ��ي لخطر اإلصابة  ف المعرضني ا لألطفال والبالغني
�
كما أنه ُ�قدم مجان

بأمراض المكورات السحائ�ة، مثل أولئك الذين �عانون من حاالت طب�ة 
معينة أو أولئك الذين كانوا ع� اتصال وثيق بحالة ما. للم��د من 

جدول التطع�مات الممولة من  3المعلومات عن األهل�ة، انظر الجدول 
ي أونتار�و 

 . من القطاع العام �ف

ا، ألولئك الذين �عانون من مخاطر 
�
يو� بهذا اللقاح، ول�نه ال ُ�قدم مجان

ي أو �سافرون إ� منطقة ت��د فيها خطورة 
مهن�ة، وأولئك الذين �ع�شون �ف

ي الحما�ة من 
اإلصابة بمرض المكورات السحائ�ة وألي شخص يرغب �ف

 . W-135و Yو Cو Aسالالت المكورات السحائ�ة 

من المهم مالحظة أن الفعال�ة تنخفض بمرور الوقت. ُ�مكن التوص�ة 
ف لخطر مستمر.  5بجرعات ُمنشطة كل   سنوات ألولئك الُمعرضني

 

ي اللقاح؟
ي له تل�ت

 من ال ينب�ن

ي من رد فعل تحس�ي شد�د تجاە أي جزء من أي شخص  •
�عايف

 اللقاح أو حاو�ته. 

ي  •
أي شخص كان لد�ه رد فعل تحس�ي خط�ي تجاە هذا اللقاح �ف

 . ي
 الما�ف

ة أسوأ من نزلة  • أي شخص مصاب بح� شد�دة أو عدوى خط�ي
 برد. 

أي شخص تل�ت تطع�مه خالل األسابيع األر�عة الماض�ة بلقاح  •
Men-C-C  .آخر 

ي GBSً� أو ُمرضعة أو عان�ِت من متالزمة غ�الن باري (إذا كنِت حام
) �ف

غضون ستة أسابيع من لقاح سابق ُير�ب التحدث إ� مقدم الرعا�ة 
 الصح�ة حول الحصول ع� هذا اللقاح. 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
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 ماذا تتوقع بعد التطع�م؟ 

له.  Men-C-ACYW-135لقاح   هو آمن و�مكن تحم�

ي حال 
ي غضون عادة ما تكون اآلثار الجانب�ة، �ف

ي �ف
حدوثها، خف�فة وتخت�ف

ي 
أ�ام قل�لة. �شمل اآلثار الجانب�ة الشائعة االحمرار والتورم و/أو األلم �ف

 موقع الحقن. 

ا الصداع والح� والتعب والدوخة والغث�ان وآالم  قد �حدث أ�ض�
ا.   العضالت، ول�نها أقل شيوع�

شكل التفاعالت التحسس�ة الشد�دة (أي الحساس�ة المفرطة)، ع
ُ
� �

ي الع�ادة لمدة 
ا مع إعطاء أي لقاح. يو� بالبقاء �ف الرغم من ندرتها، خطر�

ا عند  15 ي األ��� شيوع� دق�قة بعد التطع�م ألن هذا هو اإلطار الزميف
 حدوث الحساس�ة المفرطة. 

 

ي موعدها
ي تطع�ماتك �ن

 حافظ ع� تل�ت
 تأ�د من ق�ام مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لك بتحد�ث سجل التطع�م

ي أي لقاح. احتفظ 
الشخ�ي الخاص بك (البطاقة الصفراء) بعد تل�ت

ي مكان آمن. 
 �سجالتك �ف

ي حضانة لألطفال أو مدرسة ُمرخصة، ُير�ب إخطار 
إذا كان طفلك �داوم �ف

هيئة الصحة العامة عند إعطائه اللقاح. �مكنك اإلبالغ عن اللقاحات 
 ب�حدى الطرق التال�ة: 

نت:  • ي أونتار�و تتيح لك أداة  ع�ب اإلن�ت
التواصل الخاصة بالتطع�م �ف

Immunization Connect Ontario (ICON)  المتوفرة
ي 

ويف اإلبالغ عن سجل  immunizewdg.caع� الموقع اإلل��ت
 تطع�م طفلك واالطالع عل�ه. 

•  : ي
وين �د اإلل��ت  ال�ب

vaccine.records@wdgpublichealth.ca 

 4396فر�ي  1-800-265-7293 الهاتف:  •

 1-519-836-2986 الفا�س:  •

 

 

 

 

 

 

 

 للم��د من المعلومات، تفضل ب��ارة: 

ي ولينغتون •
ج��لف: -داف��ن-هيئة الصحة العامة �ف

wdgpublichealth.ca  

ي أونتار�و:  •
 www.ontario.ca/page/vaccinesوزارة الصحة �ف

ف كندا  •   :www.immunize.caImmunize Canadaتحصني

ي أونتار�و:  •
جداول التطع�مات الممولة من القطاع العام �ف

www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immuni
zation/schedule.aspx 

https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca
https://wdgpublichealth.ca/your-kids/vaccination
http://www.ontario.ca/page/vaccines
http://www.immunize.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
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