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 إلى األھل،   األوصیاء، والطالب  األعزاء،
 ھذا بخصوص ضرورة التبلیغ عن وضع التطعیم للطالب

 تطلب حكومة برتش كولومبیا أن یتم االبالغ عن وضع التطعیم لجمیع الطالب في برتش كولومبیا.
سجل  السجالت في الطالب. يتم تخزين كل لجميع  بالتحصين السجالت الخاصة  جمع من  للصحة العامة تسمح هذه الالئحة  

التحصين  اإلقليمي. انظر إلى  مزيد من المعلومات في تنظيم تقارير وضع التحصين في برتش كولومبيا -الئحة اإلبالغ عن حالة  

  التطعيم في برتش كولومبيا للطالب.

B.C.’ s Vaccination status Reporting Regulation for students.

 الطالب.  في تفشي األمراض والمحافظة على سالمة وصحة  على التحكم إن أخذ تقارير التلقيح/ التطعيم يساعد الصحة العامة  

من  أي للصحة العامة معرفة   عندها  يمكن  ،اللقاحاتعن طريق تجنبه لمرٍض يمكن  ففي حال تفشي أي مرض في مدرسة ما 

وهذا أمر ضروري لحماية   التعرض.هذا يساعدنا على التصرف بسرعة للحد من  محّصن ضد المرض ومن منهم ال. األطفال 

.طفلك ومنع انتشار األمراض  

.وعيادات التحصينللتبليغ عن التلقيح   العام بالنسبةلهذا قراءة ما يلي لمعرفة ماذا يحدث في كل صف الرجاء    

الروضةلألطفال في الحضانة/  .أ  

•    يدقق طاقم الصحة العامة في سجالت التحصين الموجودة لدينا. وبذلك يمكننا االتصال بالعائالت التي يتبين لنا أن سجالت  

  .ضائعةأطفالهم ناقصة أو  

السادس والصف التاسع للطالب   في الصف   .ب  

.مدرستكم التلقيح في  تعطي ممرضات الصحة العامة  سوف   •  

.  استمارة الموافقةطالب لكل إلى البيت نرسل  مدرستكم،التطعيم في قبل      • 

من سجل  أكثرتواجد عندكم إذا  الموافقة.  استمارة التطعيم والمعلومات التي على  من سجلتحققوا   •

علىالعامة  إلى الصحة  تقديمهم  تقديمه /الرجاء  على استمارة الموافقة، ُمدرج تلقيح غير   

fraserhealth.ca /immunizationform. 

https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y1Ob5fxBxyw


(١٢- ١١-١٠-٨-٧-٥-٤- ٣-٢-١الصفوف  ذلك بما في األخرى )جميع الصفوف للطالب في    .ت  

:الرجاء التحقق من سجالت التحصين   • 

:موقعيمكنكم االطالع على سجالت التحصين على    

healthgateway.gov.bc.ca   

.الَوصي  على حساب األهل/ أقل  عاماً أو   ١١عمر  من تبلغ أعمارهمالذين الطالب يمكن االطالع على سجالت   

ً  ١٢تبلغ أعمارهم يحتاج الطالب اللذين  .الخاصحسابهم وما فوق الى إن شاء   عاما  

الدخول إلىإذا لم يمكنك   

أما إذا  منه.المسؤول عن تلقيح ولدك لطلب السجل   العناية الصحية بمقدّم يمكنك االتصال  الملف، على وليس لديك سجالت 

خاللالتطعيم من قد حصلت على طفلتك طفلك /كان   

 Fraser Health public health, 

.الملفتكون السجالت متوافرة عندنا على  عندها    

فيالتحصين "  توقعات الرجاء مراجعة "   

او فُقدت من السجل. متأخرةهي التحصينات من  لمعرفة أي   

:ولكنك تعلم أن التلقيح قد أُعطيمتأخر " على انه " أشار التحصينإذا •   

عبريمكنك إرساله الكترونياً .  العامة  السجل إلى الصحة أرسل  

fraserhealth.ca/immunizationform 

تأكد أن السجل الذي تقدمه عليه العامة في منطقتك.  وحدة الصحةإلى  هإيصالأو يمكنك    

اسم الطالب  -  

 - االسم الكامل

 -تاريخ الوالدة

الجنس عند الوالدة-  

 - إذا توفر (PHN) رقم الصحة الشخصية

ممرضة السكان عند الصحة المجتمعية التطعيم الى ممرض يمكنكم أيضا تسليم سجل   

.األصليين  

Health Gateway 

https://www.healthgateway.gov.bc.ca/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/reporting-immunizations#.Y1OdbfxBxyw


:مفقودالتطعيم مستحق أو إذا كان   • 

والصيادلةيعطي جميع أطباء العائلة  ال  او طبيب العائلة أو الصيدلي.  وحدة الصحة العامة في منطقتك، أحجز موعداً مع  

.رجاًء االتصال بهم مسبقالذلك   اللقاحات،  

بالتلقيحالعيادات المختصة من أجل الئحة    قم بزيارة موقع   

fraserhealth.ca/getimmunized 

:مجتمعكفي اتصل على هذا الرقم في مركز الصحة العامة،  لحجز موعد    • 

٦٠٤-٧٠٢-٤٩٠٦االتصال على الرقم   هوب  تشيلواك ، آغاسيز ،  أبتسفورد، ميشن،للمقيمين في    

٦٠٤-٤٧٦-٧٠٨٧االتصال على الرقم   ويتلم ، للمقيمين في بورنبي ،   مايبل ريدج ، بت ميدوذ ، كك 

، بورت مودي ، دلتا ، كك ويتلمنيو وست مينستر ، بورت 

- ُسري ، وايت روك ، النغلي

اذهب إلى لمزيد من المعلومات عن التلقيح،   

fraserhealth.ca/immunizations 

.مجتمعاتنا ومدارسنا في صحة جيدةالحفاظ على   شكرا جزيال لمساعدتك في  

 ،دمتم الى 

  

ثوربي، د. ليندسي باو  MD, CCFP, MPH, FRCPC 

المدير الطبيالموظف الطبي المسؤول عن الصحة،    

https://www.fraserhealth.ca/getimmunized#.Y1OdxfxBxyw
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y1Od8PxBxyw



