
 لية إدارة الصحة العامة والصحة العق
 بمدينة نيويورك

  Mary T. Bassett, M.D., M.P.H 
 مفوض  

 

 2014يوليو  24

 

 ):األوصياء(الوصي )/ أولياء األمور(عزيزي ولي األمر 

 

قائمة متطلبات التطعيم لعام . نُرسل هذا الخطاب إلحاطتك علًما بالتغييرات التي طرأت على لوائح التطعيم بوالية نيويورك والتي قد تؤثر على طفلك
لكي يتمكن طفلك من  .req.pdf-med-www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/schمرفقة ويمكن االطالع عليها على  2014

 . ، يجب عليك تقديم دليل إثبات التطعيم لبرنامج رعاية الطفل التابع له طفلكاألطفال أماكن رعايةالذهاب إلى أحد 

أو مرحلة ما قبل  النهارية يُرجى االنتباه إلى التغييرات التالية التي طرأت على متطلبات التطعيم الخاصة بالطالب الذين يذهبون إلى مرافق الرعاية
 :2015-2014في  الروضة

إذا لم يكن طفلك قد تلقى هذا اللقاح أو : Haemophilus influenza Type B (Hib) vaccine)(النوع ب  النزلة الوافدة الدموية لقاح •
 .يحتاج إلى جرعة من هذا اللقاح فقدشهًرا،  15عمرتلقى آخر جرعة له قبل بلوغ 

إذا لم يكن طفلك قد تلقى هذا اللقاح أو تلقى آخر  ):Pneumococcal conjugate vaccine (PCV(( المتقارن لقاح المكورات الرئوية •
 .يحتاج إلى جرعة من هذا اللقاح فقدجرعة له قبل بلوغ عامه الثاني، 

يوليو  1ب أن يتلقى األطفال جرعة واحدة على األقل من لقاح اإلنفلونزا في الفترة ما بين يج): Influenza vaccine(لقاح اإلنفلونزا  •
 . 2014ديسمبر  31و 2014

 شهًرا والمدرجين في برنامج لرعاية 59أشهر وحتى  6كما يُرجى االنتباه إلى أنه يجب أن يتلقى جميع األطفال المنتمين للمرحلة العمرية من 
األسئلة الشائعة حول متطلبات لقاح اإلنفلونزا على  العثور على يمكن .ديسمبر من كل سنة الحقة 31لقاح اإلنفلونزا بحلول  األطفال

faq.pdf-flu-care-www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/day. 

ح المجمع للحصبة اللقا(  MMRوشلل األطفال و) والشاهوق لقاح الدفتريا وذوفان الكزاز( DTaPإلى متطلبات لقاحات  هي باإلضافة هذه التغييرات
بالنسبة لجميع اللقاحات المطلوبة، يجب أن يكون عدد الجرعات والفترات ما بين . والجدري المائي والتهاب الكبد الوبائي) والنكاف والحصبة األلمانية

 . الجرعات صالحة

ُمعقدة وتعتمد على عدد الجرعات التي تم تلقيها  المتقارن ويةالنوع ب ولقاح المكورات الرئ النزلة الوافدة الدموية يُرجى االنتباه إلى أن ُمتطلبات لقاح
ويُرجى مراجعة تاريخ التطعيم مع الطبيب المسؤول عن طفلك والذي يمكنه أن يقرر إذا ما . وعمر الطفل عندما تلقى اللقاح في الماضي من اللقاح

 .أحد مرافق الرعاية اليومية أو مرحلة ما قبل الروضةكانت هناك حاجة إلى أن يتلقى الطفل جرعة إضافية من اللقاح للذهاب إلى 
 

كما يُمكنك زيارة الموقع اإللكتروني لمكتب رعاية الطفل على  .يُرجى االتصال بمدير برنامج رعاية الطفل التابع له طفلك إذا كانت لديك أسئلة
ldcarewww.nyc.gov/health/chi.  

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 
 

Zucker .R Jane) زوكر. جين ر(،      Frank Cresciullo )فرانك كرشولو(، 
 العامة ماجستير في اإلدارة      طبيبة بشرية، ماجستير في العلوم 
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