
برنامج التحصين في المدرسة للسنة 7 – 

معلومات للوالدين

ما أهمية التحصين؟

يحمي التحصين الناس من األمراض الُمعدية التي 

تتسبب بمخاطر مرض خطير أو عجز أو وفاة. يسمح 

التطعيم بتفعيل استجابة مناعية تحمي األشخاص إذا 

تعرضوا للمرض مرة أخرى في البيئة.

يجب أن تجتاز جميع التطعيمات المتاحة حالًيا في 

أستراليا اختبارات السالمة الصارمة قبل الموافقة 

عليها. يجري فحص التطعيمات باستمرار للتأكد 

من أنها آمنة وفعالة. يمكن أن يكون لجميع األدوية 

والتطعيمات آثار جانبية. قد تكون خطيرة في بعض 

األحيان ولكن في أغلب األحيان ال يكون  األمر كذلك. 

للحصول عىل معلومات حول سالمة التطعيمات 

واآلثار الجانبية الشائعة والنادرة، يرجى قراءة المزيد 

healthwa.wa.gov/immunisation :عىل

برنامج التحصين المدرسي

من خالل هذا البرنامج، يتم تقديم تطعيمات مجانية 

وروتينية وموصى بها لطفلك للحماية من:

الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي – حقنة واحدة	 

فيروس الورم الحليمي البشري – حقنة واحدة.	 

يمكنك قراءة المزيد عن هذه األمراض والتطعيمات 

healthywa.wa.gov.au/:المستخدمة للحماية منها عىل

immunisation

ما عليك القيام به

تشمل حزمة الموافقة عىل التحصين معلومات 

ونموذج موافقة. 

بصفتك أحد الوالدين أو الوصي، يتعين عليك:

 اقرأ نموذج الموافقة المرفق . 	

 وصحيفة وقائع اللقاح بعناية، وزيارة 

healthywa.wa.gov.au/immunisation أو 
اتصل بممرضة مدرستك إذا كنت بحاجة 

إىل مزيد من المعلومات

 حدد المربع األحمر أو األخضر في نموذج . 	

الموافقة لإلشارة إىل التطعيمات التي توافق 

عليها وأيها ال توافق عليها، ثم وقع في 

المساحة المخصص لذلك

 قدم معلومات في نموذج الموافقة حول . 	

المشاكل الطبية التي قد تؤثر عىل استجابة 

طفلك للتحصين.

 أعد النموذج المكتمل إىل المدرسة، حتى . 	

في حال رفضك للتحصين.

يمكن أن تتصل بك الممرضة إذا كانت بحاجة إىل 

مزيد من المعلومات.

سيتم تطعيم الطالب الذين معهم استمارة موقعة 

ومكتملة فقط. 

إذا لم يتلق طفلك التطعيم في ذلك اليوم، فسيتم 

إخطارك وسيتم تقديم خيارات تحصين بديلة.
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قبل تطعيم طفلك

من غير المرجح أن تتسبب األمراض الخفيفة 

 والشائعة 

مثل نزالت البرد وحمى منخفضة بتأخير التطعيم. 

لكن في بعض الحاالت يوصى بتأجيل التطعيم أو 

تأخيره بسبب الظروف الطبية الكامنة. يرجى إعالم 

ممرضة التحصين أو المدرسة في حال كان طفلك:

 يعاني من رد فعل شديد 	 

بعد أي تطعيم سابق

عانى في السابق من حساسية شديدة ال 	 

ينصح بالتطعيم بسببها

 تلقى لقاح حي خالل الشهر الماضي	 

 مثل السل والحصبة والحمى الصفراء

 حصل عىل حقنة غلوبولين مناعي 	 

 أو نقل دم كامل 

في األشهر الثالثة الماضية

 يعاني من مرض يقلل المناعة، 	 

)مثل السرطان وسرطان الدم وفيروس 
نقص المناعة البشرية/اإليدز( أو يتلقى عالًجا 

يقلل من المناعة أي )أدوية الستيرويد مثل 

الهيدروكورتيزون أو بريدنيزولون والعالج 

اإلشعاعي والعالج الكيميائي(

يعيش مع شخص مصاب بمرض يقلل من 	 

المناعة أو يتلقى عالًجا يقلل من المناعة

ليس عىل ما يرام في وقت التطعيم.	 

الرعاية بعد التحصين

قد يصبح موقع الحقن أحمر ومنتفخًا وفي هذه الحالة يرجى 

وضع قطعة قماش مبللة باردة عليه. 

قد يكون هناك بعض األلم أو الحمى أو الصداع أو ال 

تعب. لعالج الصداع واأللم، يرجى تقديم الباراسيتامول 

وفًقا للتوجيهات عىل الملصق. إذا استمرت الحمى، يرجى 

استشارة الطبيب.

يمكن زيارة healthywa.wa.gov.au/immunisation لمزيد 

من المعلومات حول اآلثار الجانبية الشائعة والنادرة 

للتطعيمات. 

اطلب المشورة الطبية عىل الفور إذا كان هناك رد فعل 

تعتقد أنه خطير أو غير متوقع.

يُطلب من جميع مقدمي التحصين في غرب أستراليا 

بموجب القانون اإلبالغ عن رد فعل سلبي بعد التطعيم. 

يمكن للوالدين أيًضا اإلبالغ عن مخاوف بشأن أي ردود فعل 

healthywa. خطيرة بعد التحصين. تعرف عىل المزيد عىل

.6456a0208 أو اتصل بالرقم wa.gov.au/WAVSS

سجالت التحصين

بعد التطعيم، سيحصل الطالب عىل سجل 

بالتطعيمات التي تلقوها.

تُسجل جميع التطعيمات التي يتم إعطاؤها من خالل 

البرنامج المدرسي في سجل التحصين األسترالي 

.)AIR(

يمكنك الوصول إىل بيانات تاريخ التحصين الخاصة 

بطفلك من هذا السجل للتأكد من  أن التطعيمات 

محدثة. 

جهات االتصال

طبيبك المحلي

 مركزك الصحي المجتمعي المحلي 

أو المستشفى أو وحدة الصحة العامة

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

 healthdirect( خدمة هيلث دايركت أستراليا

)Australia
 1800a022a222 :الهاتف

معلومات إضافية

وزارة الصحة

healthywa.wa.gov.au/immunisation

وزارة صحة الكومنولث

 1800a671a811 أو
health.gov.au/health-topics/immunisation

من إنتاج مديرية مكافحة األمراض المعدية

© وزارة الصحة 		0	

حقوق الطبع والنشر لهذه المواد تخص والية أستراليا الغربية ما لم 

يذكر خالف ذلك. بخالف أي أعمال شرعية ألغراض الدراسات الخاصة 

أو البحث أو النقد أو المراجعة، عىل النحو المسموح به بموجب أحكام 

قانون حقوق الطبع والنشر لعام 1968، ال يجوز تكرار أي جزء أو إعادة 

استخدامه ألي غرض من األغراض دون إذن كتابي من والية أستراليا 

الغربية.
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 يمكن توفير هذه الوثيقة بصيغ بديلة 

عند الطلب لشخص من ذوي اإلعاقة.
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