دليل األبوين للتحصينات

المطلوبة لدخول المدرسة
يبدأ التحصين في  1يوليو 2019

الطالب الذين تم قبولھم في مرحلة الروضة االنتقالية /والصفوف من
الروضة وحتى الصف الثاني عشر يحتاجون التحصينات التالية:
• الدفتيريا ،التيتانوس ،والسعال الديكي ) ، Tdap، DTP،DTaPأو  5 – (Tdجرعات
)ال بأس من أخذ  4جرعات في حالة إعطاءھا للطفل عند إتمامه العام الرابع بعد الميالد أو بعد ذلك.
ال بأس من أخذ  3جرعات في حالة إعطاءھا للطفل عند إتمامه العام السابع بعد الميالد أو بعد ذلك.
بالنسبة للطالب من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر ،يُطلب إعطاء جرعة واحدة على األقل من لقاح يحتوي على مضادات السعال
الديكي عند إتمام العام السابع بعد الميالد.

• شلل األطفال )لقاح  OPVأو 4 - ( IPVجرعات
)ال بأس من أخذ  3جرعات في حالة إعطاءھا للطفل عند إتمامه العام الرابع بعد الميالد.

• االلتھاب الكبدي الوبائي  B — 3جرعات
)غير مطلوب عند دخول المدرسة للصف السابع الدراسي(

• الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية ) — (MMRجرعتين
)كالھما عند إتمام العام األول بعد الميالد أو بعد ذلك(

الحماق( —  2جرعة
• الجدري المائي ) ُ
تنطبق شروط ھذه التحصينات على الحاالت الجديدة للتقدم للمدرسة والتحويالت لجميع الصفوف الدراسية ،بما في ذلك مرحلة الروضة االنتقالية.

الطالب الذين يبدأون الصف الدراسي السابع يحتاجون التحصينات التالية:
• التيتانوس ،والديفتيريا ،والسعال الديكي ) — (Tdapجرعة واحدة
)اللقاح ال ُمعزز لمقاومة الشاھوق يتم إعطائه عند بلوغ الطفل  11عا ًما فأكثر(

•

الحماق )الجدري المائي( —  2جرعة
ُ
)يتم إعطائه عادة عند عمر  12شھرًا ومن  4‐6أعوام(

عالوة على ذلك ،تنطبق شروط تحصين مرحلة الروضة االنتقالية /والصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر على طالب الصف الدراسي
السابع الذين:

•

حصلوا من قبل على إعفاء صالح ألسباب شخصية ودينية من التحصين تم تقديمه قبل عام  2016عند دخول المدرسة في
الفترة بين مرحلة الروضة االنتقالية/مرحلة الروضة والصف الدراسي السادس

•

وھم يمثلون حاالت جديدة للتقديم بالمدرسة

السجالت:

يُطلب من مدارس كاليفورنيا فحص سجالت التحصين الخاصة بجميع الحاالت الجديدة لتقديم الطالب بالمدراس من مرحلة الروضة
االنتقالية/مرحلة الروضة وحتى الصف الدراسي الثاني عشر وجميع الطالب الذين يتقدمون للصف الدراسي السابع قبل دخول المدرسة.
يجب على الوالدين إظھار بطاقة التحصين الخاصة بطفلھم كدليل على التحصينات.
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