
 الطالب تحصین -JLCB سیاسة
  

ال یسمح ألي طالب بحضور أو متابعة الحضور إلى أي مدرسة في ھذه المقاطعة دون استیفاء الشروط القانونیة للتحصین ضد 
المرض، وذلك ما لم یكن لدى الطالب إعفاء صالح ألسباب صحیة، أو دینیة، أو شخصیة، أو ألسباب أخرى كما ینص علیھ 

 القانون.

  

یوقف الطالب الذین ال یقدمون شھادة التطعیم أو ممن لم یقدموا إعفاء صالح، و/أو یطردوا من المدرسة حتى یتم استالم شھادة 
 اإلعفاء ھذه.

  

 یجب على اإلدارة وضع ضوابط مناسبة لالمتثال للقانون.

  

 1993ترمیز التمرین الحالي بعام 
 تم تبنیھا في: تاریخ التبني الیدوي 

 
  106-33-22 الكونجرس بحوث خدمة :قانونیة مراجع
  .et seq 901-4-25 الكونجرس بحوث خدمة

  2-1009 قانون لوائح كولورادو 6 

 رسةمن المد ، قبول الطالب في/انسحابھمJFCالسیاسة  :البینیة المراجع

 إیقاف/طرد الطالب، JKD/JKEالسیاسة ، واالعفاء من الحضور إلى المدرسةحاالت االستبعاد  ،JHDالسیاسة 

 ، سجالت الطالبJRAالسیاسة 

 



 والية كولورادو
  الحاكم جون و. ھيكنلوبر

  طبيب كريستوفر ي. أوربينا، ماجستير في الصحة العامة 
 المدير التنفيذي ورئيس دائرة الخدمات الطبية

 وتحسين صحة وبيئة سكان والية كولورادو نكرس جھودنا لحماية

  قسم الخدمات المعملية
8100 Lowry Blvd. 

Denver, Colorado 80230-6928 
(303) 692-3090 

http://www.cdphe.state.co.us   

 
 

 2013يناير،  10
 
 

  ،)14-2013(العام الدراسي  من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر السادة أولياء أمور الطالب في مدارس كولورادو
 

ات وذلك لوقايتھم من األمراض التي يمكن تعد التطعيمات جزًءا ھاًما من الرعاية الصحية ألطفالنا، وينص القانون في كولورادو على تلقي جميع األطفال الملتحقين بالمدرسة للقاح
بھا ألفضل وقاية من األمراض التي يوصى تلقيھا لالنتظام في المدرسة وأنواع اللقاحات التي الالزممن ھذا الخطاب ھو إخطاركم بأنواع اللقاحات منعھا باستخدام اللقاح. والغرض 

 يمكن منعھا باستخدام اللقاح(انظر الجدول في الصفحة الثانية).
 

بھا توصي مجلس الصحة التابع لوالية كولورادو أخذھا لاللتحاق بالمدرسة فھناك لقاحات أخرى  أوجب التي وبصفتك ولي أمر، فإنه من الھام أن تعرف أنه باإلضافة إلى اللقاحات 
 ). وھذا ھو الجدول الزمني للتطعيمات التي ستقدم لطفلك أفضل وقاية من األمراض التي يمكن منعھا باستخدام اللقاح.ACIPاللجنة االستشارية إلجراءات التطعيم (

 
مخصٍص ألولياء األمور كون لدى أوليا األمور بعض المخاوف أو رغبة في معرفة المزيد من المعلومات عن تطعيم األطفال وسالمة اللقاح. ويمكن العثور على مصدٍر وغالبًا ما ي

وموقع برنامج التطعيم في والية كولورادو ھو:   . www.ImmunizeForGood.comيحتوي على األسئلة الشائعة بشأن سالمة وأھمية اللقاحات على الموقع التالي:
www.ColoradoImmunizations.com . 

 
المحدثة لدى التسجيل في المدرسة وفي حالة تلقي طفلكم للقاح(لقاحات) إضافية. وتبذل المدارس قصارى جھدھا لالمتثال لقوانين التطعيم. ونقدر بشدة قيامكم بتزويدنا بسجالت التطعيم 

العامة المحلية يرجى االتصال بخط صحة يرجى مناقشة احتياجات طفلكم من اللقاح مع طبيب األطفال الخاص بكم أو ھيئة الصحة العامة المحلية. (للعثور على معلومات إدارة الصحة 
 ). يرجى إحضار سجالت تطعيم الطفل المحدثة إلى المدرسة في كل مرة يتلقى فيھا طفلك تطعيًما.7777-688-800-1أو  2229-692-303-1العائلة على رقم 

 
 

 مع خالص تحياتنا،
 
 

 برنامج التطعيم في والية كولورادو

  إدارة الصحة العامة والبيئة بوالية كولورادو
303-692-2650 

4300 Cherry Creek Dr. S. 
Denver, Colorado 80246-1530  

   2000-692 (303)ھاتف 
 الواقعة في جلينديل، كولورادو.

Colorado Department
of Public Health 
and Environment 



 
	تطعيم	شھادة	على	للحصول المطلوب	الجرعات	من	األدنى	الحد

	.14‐2013	الدراسي	للعام	عشر	الثاني	الصف	حتى	األطفال	رياض	من	الدراسة	في	لالنتظام	مطلوب

 اللقاح
 عدد الجرعات

الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر 
 عاًما) 18إلى  5(المرحلة العمرية من 

 لحد األدنى من السن سليمةأيام قبل ا 4≤ تعتبر اللقاحات التي جرى إعطائھا 

 السعال الديكي
يصرح بأخذ لقاح الخناق والكزاز 

 أعوام. 6والسعال الديكي حتى سن 
 6إلى  5

( إذا لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي الالخلوي  5
في أو بعد عيد الميالد الرابع  4تم إعطاء الجرعة رقم 

جرعة فقد جرى اإليفاء بالمطلوب). ال يصرح بإعطاء ال
األخيرة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي قبل 

لقاح الكزاز والخناق والسعال الديكي أعوام.  4سن 
السادس حتى الصف الثاني عشر.6إلزامي من الصف 

 الكزاز/الخناق
يصرح بأخذ لقاح الخناق والكزاز حتى 

 أعوام. 6سن 
 5إلى  3

عطاء الجرعة ( إذا تم إلقاح الخناق والكزاز لألطفال  5
في أو بعد عيد الميالد الرابع فقد جرى اإليفاء  4رقم 

أعوام أو  7بالمطلوب). إذا كان الطفل يبلغ من العمر 
جرعاٍت من لقاحات  3أكبر فيجب أن يتلقى 

الكزاز/الخناق على بعد مسافة زمنية مناسبة (لقاح 
الخناق والكزاز والسعال الديكي الالخلوي، ولقاح 

از لألطفال، ولقاح الخناق والكزاز، ولقاح الخناق والكز
أسابيع بين  4 -الكزاز والخناق والسعال الديكي) 

أشھر بين الجرعة  6و  2والجرعة رقم  1الجرعة رقم 
 3والجرعة رقم2رقم

 4إلى  3 شلل األطفال (لقاح شلل األطفال)

في  3( إذا تم إعطاء الجرعة رقم لقاح شلل األطفال  4
أو بعد عيد الميالد الرابع فقد جرى اإليفاء بالمطلوب). 

ال يصرح بإعطاء الجرعة األخيرة من لقاح الخناق 
أعوام. 4والكزاز والسعال الديكي قبل سن 

 الحصبة والنكاف والحميراء
)MMR ( مقترح في ھذا العام الدراسي
تكفي جرعة واحدة من لقاح الحميراء  -

 .للوفاء بالحد بالمطلوب

2 
أيام من  4ال يصح إعطاء الجرعة األولى قبل أكثر من 

عيد الميالد األول.  يجب إعطاء جرعتين في الصفوف 
 من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.

 الحماق(جدري الماء)
البد من إرفاق مستندات إلثبات ھذا

المرض من قبل أحد مقدمي الرعاية 
الصحية (طبيب أو ممرضة مسجلة أو 

 د طبيب).مساع

 2أو  1

أيام من  4ال يصح إعطاء الجرعة األولى قبل أكثر من 
عيد الميالد األول.  يجب إعطاء جرعتين لألطفال الذين 

يلتحقون برياض األطفال حتى الصف السادس.  يجب 
إعطاء جرعة واحدة في الصفوف من الصف السابع 

 حتى الصف الثاني عشر.

 التھاب الكبد الوبائي ب
جرعات  3ب الذين لم يتلقوا على الطال

من لقاح التھاب الكبد الوبائي قبل تاريخ 
أن يتبعوا الفترات البينية  7/1/2009

التي توصي بھا اللجنة االستشارية 
 )ACIPإلجراءات التطعيم (

3 

أسابيع من  4ال يصرح بإعطاء الجرعة الثانية إال بعد 
األقل من الجرعة األولى. ال يصرح بإعطاء الجرعة 

أسبوعاً على األقل من الجرعة  16ثالثة إال بعد ال
أسابيع من الجرعة الثانية. ال يصرح بإعطاء  8األولى.و 

أشھر). وتعد  6أسبوًعا ( 24الجرعة األخيرة قبل سن 
السلسلة المكونة من جرعتين مقبولة للمرحلة العمرية من 

عاًما. ال يمكن قبول الجرعتين إال باستخدام  15إلى  11
تمد للسلسلة المكونة من جرعتين مع إرفاق لقاح مع

المستندات المناسبة (اسم اللقاح والجرعات والتواريخ 
والفترات البينية).

	

	اللقاح	باستخدام	منعھا	يمكن	التي	األمراض	من	وقاية	ألفضللقاحات موصى بھا

 عدد الجرعات اللقاح

الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني 
تعتبر عاًما)  18إلى  5ية من عشر(المرحلة العمر

أيام قبل الحد األدنى  4≤ اللقاحات التي جرى إعطائھا 
 من السن سليمة

 األنفلونزا
 (نزلة البرد)

 2إلى  1

سنوات مع فترة ال تقل  9البدء بجرعتين للسن األقل من 
يوًما على األقل بين الجرعات، ثم جرعة  28لمدة 

به لألطفال من واحدة سنويًا، وھكذا فصاعًدا. يوصى 
 أشھر فما فوق. 6سن 

لقاح التھاب السحايا 
 بالمكورات السحائية

(لقاح التھاب السحايا 
 بالمكورات السحائية)

 عاًما 18إلى  11المراھقين في المرحلة العمرية من  2إلى  1

فيروس الورم الحليمي 
 البشري

(لقاح فيروس الورم 
 الحليمي البشري)

 عاًما. 18إلى  11لعمرية من المراھقين في المرحلة ا 3

التھاب الكبد 
 الوبائي أ:

 (التھاب الكبد أ)
 جميع األطفال من سن عام فما فوق 2

 بخصوص اللقاحات اإللزامية: يقبل تحليل معملي يفيد بوجود مناعة.

 البد من تزويد المدرسة الخاصة بطفلكم بمستنٍد واحٍد مما يلي لالمتثال مع القانون:
 التطعيمات.املة تشھد بأن الطفل قد حصل على الحد األدنى من شھادة تطعيم ك .1
يوًما  14إذا لم تكن شھادة تطعيمات الطالب محدثة، يحب على أولياء األمر/األوصياء أو الطالب المتحررين من الوصاية بعد  .2

مكتوبٍة إلكمال باقي التطعيمات من تلقي إشعار مباشر أن يقدموا مستندات تثبيت إعطاء التطعيم اإللزامي التالي وتقديم خطٍة 
اإللزامية. وإذا لم يجر إكمال الخطة فينبغي طرد ھؤالء الطالب أو إيقافھم مؤقتًا عن الدراسة لعدم االمتثال. ويستثنى من ھذه 

 القاعدة وجود نقص في اللقاح.
 ولورادو:شھادة تطعيم صادرة من إدارة الصحة العامة والبيئة بوالية ك -بيان إعفاء من التطعيم  .3

 

a( موقع من طبيب مرخص يفيد بأن الطالب في حالة بدنية معينة بحيث أن أخذه لھذه التطعيمات قد يعرض حياته أو طبي  إعفاء
 صحته للخطر، أو أنه ممنوع من استعمالھا لدواٍع طبية، أو

b(  عتقًدا دينيًا يعارض موقع من ولي أمر أو وصي أو طالب متحرٍر من الوصاية يفيد بأن الطالب يعتنق مديني إعفاء
	التطعيمات، أو 

c(  موقع من ولي أمر أو وصي أو طالب متحرٍر من الوصاية يفيد بأن الطالب يعتنق معتقًدا شخصيًا يعارض شخصي إعفاء
	التطعيمات.

 

 
 .902-4-25تظام في المدرسة طبقًا للوائح المعدلة لوالية كولورادو رقم أما الطالب الذين ال يستوفون الشروط فسيجري حرمانھم من االنسيجري تطبيق شروط التطعيم على جميع الطالب بحزم. 

 
 7777-688-800-1أو  2229-692-303لالستفسار عن اللقاحات المجانية أو ذات السعر المنخفض بخط صحة األسرة على الرقم  اتصل
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