
 
  (CIS)   شهادة خاصة بحالة التحصين                                        

 

 .سجل التحصينالخلف للمعلومات عن آيفية تعبئة هذا النموذج أو أطبعه من  أنظر. الرجاء الكتابة بأحرف مطبعية آبيرة
  :الجنس         )   س س س س/ي ي/ش ش(: تاريخ الميالد         :سم الوسطاال:                االسم األول:                      اسم الطفل األخير

                         
هذا النموذج هي صحيحة  فيأصدق أن المعلومات الموفرة 

 .ويمكن التحقق منها
 

 التاريخ              ولي األمر مطلوب           /األهلتوقيع 
  روضة األطفال/درسة والحضانةمطلوب للم   :   الرموز أدناه

  روضة األطفال فقط/مطلوب للحضانة                     
 :)الرجاء الكتابة بأحرف مطبعية آبيرة( ولي األمر/هلأحد األسما

 
 

 التاريخ
 اللقاح الجرعة

 الشهر اليوم السنة
  (Hep B)التهاب الكبد ب لقاح   

   1  
   2  
   3  
     

 للمراهقين) 2(جدول بديل بجرعتين  –ح التهاب الكبد ب أو لقا 
   1  
   2  

 (RV1, RV5) فيروس التعفنلقاح 
   1  
   2  
   3  

  (DTaP, DTP, DT) سعال الديكيوال كزازالدفتريا، لقاح ال 
   1  
   2  
   3  
   4  
   5  

  (TdaP, Td) سعال الديكيوال دفترياال ،كزازال لقاح  
   1  
   2  
     

  (Hib)لقاح األنفلونزا النزفية نوع ب   
   1  
   2  
   3  
   4  

  (PCV, PPSV)لقاح مكوري رئوي  
   1  
   2  
   3  
   4  

   

التاريخ  اللقاح الجرعة
 الشهر اليوم السنة 

  (IPV, OPV) شلل األطفال لقاح  
   1  
   2  
   3  
   4  
     

 )اإلصابة األخيرةاإلنفلونزا، (نفلونزا ألالقاح 
     
     

  (MMR)الحصبة، النكاف والحمراء لقاح    
   1  
   2  
     
     

 4 -1 أو التحقق من الداء) جدري الماء(لقاح الحماق    
   1  
   2  

(Hep A) أالتهاب الكبد لقاح  
   1  
   2  

(MCV, MPSV) ري سحائيمكولقاح 

   1   

 (HPV) فيروس الورم الحليمي البشريلقاح 
   1  

   2  

   3  
 

Office Use Only: Immunization information updated 
and verified with parent/guardian permission: 

 
Printed Staff Name     Date 

 
Printed Staff Name     Date    

 
Printed Staff Name     Date 

 
Printed Staff Name     Date    

  

ولم يتلَق (إذا أصيب الطفل المذآور في الشهادة الخاصة بحالة التحصين بداء جدري الماء 
  .أمراضه ، يجب التحقق من خلفية)اللقاح

  5أنظر الخلف، رقم  –أدناه  4، أو 3 أو2  أو  1ضع إشارة على الخيار 
في سجل  خلفية الطفل بواسطة قق من داء جدري الماء بمطبوعةتم التح ) 1

  التحصين
  .ليكون صالحًا) وليس باليد(طباعة  ًامدونالتحقق يجب أن يكون 

 
 (HCP)الصحية  رعايةال مقدمتم التحقق من داء الجدري من قبل  ) 2

 ب أدناه2أو أ 2، ضع إشارة على إذا اخترت هذه الخانة
 أوالصحية مرفقة بطيه  رعايةال مقدممن قبل  ةعمالحظة موق  أ     2
  وآتب اسمه باألحرف المطبعيةهنا الصحية  الرعاية مقدموقع   ب   2

 الكبيرة أدناه             
 

 الرعاية الصحية المرخص                      التاريخ مقدموقيع ت
    )الطبيب أو أي شخص من الطاقم الطبي(

 
 ____________________: الرعاية الصحية مقدماالسم المطبوع ل

 
خلفية الطفل في بواسطة تم التحقق من داء الجدري من قبل موظفي المدرسة  ) 3

  سجل التحصين
من اسمه أن  ىإذا اخترت هذه الخانة، يجب على الموظف أن يوقع باألحرف األول

 )التاريخ( ____)ىاألحرف األول( ____: األهل أو ولي األمر يوافق
 

  *األهلتم التحقق من داء الجدري من قبل  ) 4
بهذا أصيبت  أصيب ا أو ماإذا اخترت هذه الخانة، امأل التاريخ أو عمر الطفل عند

  :الداء
  _____________________: تاريخ اإلصابة بالداء/العمر     

 )4( 5لبعض الصفوف، أنظر الخلف رقم  فقطيمكن التحقق * 
 

ولم يسبق له) العيار(يثبت أنه حصل على التحصين باختبار الدم  إذا استطاع الطفل أن
 .الرعاية الصحية أن يمأل هذه الخانة مقدمأن تلقى اللقاح، اطلب من 

األمراضتوثيق الحصانة ضد   
 

أشهد أن الطفل المذآور في الشهادة الخاصة بحالة التحصين لديه إثبات مختبري 
 .ر إليهاالمشاضد األمراض ) العيار(للحصانة 

 .المختبر) تقارير(يجب إرفاق أيضًا تقرير

  :آخر 
 

__________  
  

__________  
 

  النكاف 
 شلل األطفال 
 الحمراء 
 الكزاز 
  الحماق 

  
 

   الدفتريا 
  التهاب الكبد أ 
  التهاب الكبد ب 
اإلنفلونزا النزفية نوع ب  

(HIB) 
 الحصبة 

 
  )أو أي شخص من الطاقم الطبي الطبيب،( توقيع مقدم الرعاية الصحية المرخص

    خالتاري                                               

: مكتوب باألحرف المطبعية الكبيرة  اسم مقدم الرعاية الصحية
__________________________________________  

 

Office Use Only: 
Reviewed by:                   Date:  
 

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes   No 



  ا من سجل التحصين أو بتعبئتها باليدبطباعته: (CIS)تعليمات إلآمال الشهادة الخاصة بحالة التحصين 

قاعدة البيانات في جميع أرجاء والية (في سجل التحصين الطفل أوال، اسأل ما إذا آان يضع مكتب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تاريخ التلقيح في خلفية  :معلومات تعبأ تلقائيًالطباعتها مع   1الرقم 
 وقع وأرخ الشهادة الخاصة بحالة التحصينمن مراجعة آافة المعلومات، تأآد . وستعبأ معلومات طفلك تلقائيًا الطفلطلب منهم أن يطبعوا الشهادة الخاصة بحالة التحصين من خلفية إذا آانوا يضعوا المعلومات، أ. )واشنطن

بحيث يمكنك تعبئتها باليد باستخدام  طفلك ، أطلب نسخة من سجل لقاحاتالطفلصحية الخاص بك ال يستخدم خلفية إذا آان مكتب مقدم الرعاية ال. في الخانة العليا على اليد اليمين، وأرجعها إلى المدرسة أو الحضانة
  ):أدناه( 7- 2الخطوات رقم 

                            ال  ــــــــــثـــم
 

  التاريخ  الجرعة  اللقاح
  السنة  اليوم  الشهر

                         (DTap, DTP, DT)الدفتريا، الكزاز والسعال الديكي 
(DTap)  1  01  12  2011  
(DTap)  2  03  20  2011  
(DTap  )3  06  01  2011    

  . اآتب اسم طفلك باألحرف المطبعية الكبيرة، وتاريخ ميالده، وجنسه واسمك في الخانة العليا :التعبئة باليد 2الرقم 

، "اليوم"، "الشهر"وتاريخ آل جرعة تلقاها في أعمدة " اللقاح"اآتب نوع اللقاح تحت عمود . تحت الداء الصحيحاآتب آل لقاح تلقاه طفلك  3الرقم 
 12في  (DTaP) الدفتريا، الكزاز والسعال الديكي الالخلويلقاح على سبيل المثال، إذا تلقى ). سنة سنة سنة سنة/ يوم يوم/ مثل شهر شهر" (السنة"و 

      حزيران، عبئ آما هو موضح هنا /يونيو 1آذار، و/مارس 20و آانون الثاني،/يناير
، استخدم الدليل المرجعي أدناه لتسجل آل لقاح بالطريقة )واحدة تحمي ضد أمراض عديدة حقنة(إذا تلقى طفلك مجموعة من اللقاحات  4الرقم 
، (Hep B)، التهاب الكبد ب آونه (DTaP)ل الديكي آونهم تحت الدفتريا، والكزاز السعا Pediarixبيدياريكس على سبيل المثال . الصحيحة

  .(IPV)وشلل األطفال آونه 
  :(CIS)من هذه الخيارات األربعة لتسجيل هذا على الشهادة الخاصة بحالة التحصين واحد فقط خيار استخدم ، ولم يتلِق لقاحًا، )جدري الماء( إذا أصيب طفلك بداء الحماق 5الرقم 

، وتم إيجاد التحقق من األمراض، يتم )من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو نظام المدرسة(سجل التحصين  في الطفلإذاُ طبعت الشهادة الخاصة بحالة التحصين المتعلقة بابنك مباشرة من خلفية  )   1
  ). وليس باليد(ة من قبل مطبوعة سجل التحصين لتكون صالحة، يجب أن توضع اإلشارة في هذه الخان. 1وضع تلقائيًا إشارة في الخانة 

من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، أو  ةأ إلرفاق مالحظة موقع2ثم ضع إشارة إما في . 2الخانة  فيبجدري الماء، ضع إشارة  يبإذا تمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن يثبت أن طفلك قد أص )   2
  .تأآد أيضًا من طباعة االسم الكامل لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. الخاص بك وأرخ في الفسحة الموفرةب إذا وقع مقدم الرعاية الصحية 2

من أسمهم وأن  ثم يجب أن يوقعوا باألحرف األولى. 3في سجل التحصين، ورأوا أثبات أن طفلك قد أصيب بجدري الماء، سيضعون إشارة في الخانة  طفلكإذا توصل موظفو المدرسة إلى خلفية  )   3
  .(CIS) في الشهادة الخاصة بحالة التحصين) أي للقيام بالتغيير(يؤرخوا بأنهم حصلوا على موافقة األهل أو ولي األمر لوضع إشارة في هذه الخانة 

، ضع إشارة في هذه الخانة إذا آنت 09-08سي ادأ طفلك روضة األطفال قبل العام الدرإذا ب. استخدام هذه الخانة ال يمكنك، أو فيما بعد، 2009- 2008إذا بدأ طفلك روضة األطفال في العام الدراسي  )   4
لمعرفة ما هي الصفوف التي تتطلب لقاح . تكتب أيضًا العمر التقريبي أو التاريخ الذي أصيب فيه بجدري الماء، يجب أن 4إذا وضعت إشارة في الخانة . تعلم ما إذا أصيب طفلك أو طفلتك بجدري الماء

  .http://www.doh.wa.gov/cfh/immunize/schools/vaccine.htm، قم بزيارة )اتأو تاريخ اللقاح(ضد جدري الماء 

ويكتب  ، وأن يوقع ويؤرخ)األمراض(المرض أطلب منه أن يشير إلى . اللقاح، أطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تعبئة هذه الخانةولم يتلَق ) العيار(إذا أثبت طفلك مناعة باختبارات الدم : توثيق تحصين األمراض 6الرقم 
  .وأرفق تقارير المختبر الموقعةاسمه باألحرف المطبعية الكبيرة في الفسحة الموفرة، 

  .في الخانة العليا على اليد اليمين، وأرجعها إلى المدرسة أو الحضانة ينريخ الشهادة الخاصة بحالة التحصتأتوقيع وتأآد من  7الرقم 

سيكتب الموظفون اسمهم باألحرف المطبعية الكبيرة في الخانة المتوسطة في األسفل وسيؤرخوا هذا إلثبات أنك ، (CIS) إذا أدخلت مدرسة أو حضانة طفلك تغييرًا على شهادتك الخاصة بحالة التحصين 8الرقم 
 .يت موافقتكأعط

  
 
 

http://www.doh.wa.gov/cfh/immunize/schools/vaccine.htm


 

 الدليل المرجعي
 

 

  )http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/us-vaccines-508.pdfللوائح محدثة، قم بزيارة ( األسماء التجارية للقاحات بالترتيب األبجي اإلنكليزي                  

االسم  اللقاح االسم التجاري
 اللقاح االسم التجاري اللقاح االسم التجاري اللقاح االسم التجاري حاللقا التجاري

ActHIB  اإلنفلونزا النزفية
 Pentavalente  (IPV) الخاملل شلل األطفا Ipol التهاب الكبد ب Engerix-B (HIB)نوع ب 

 سعال الديكيالدفتريا، الكزاز وال
+ التهاب الكبد ب +  الالخلوي

 DTaP(ب اإلنفلونزا النزفية نوع 
+ Hep B + Hib(  

 

TriHIBit 

 
  

الدفتريا، الكزاز 
 سعال الديكيوال

+  الالخلوي
اإلنفلونزا النزفية 

 + DTaP(نوع ب  
Hib( 

Adacel 

الدفتريا، الكزاز 
 سعال الديكيوال

  الالخلوي
(DTap) 

Fluarix  إنفلونزا)TIV(  Infanrix سعال الدفتريا، الكزاز وال
  لقاح مكوري رئوي عديد السكريد Pneumovax  (DTap) الالخلوي الديكي

)PPSV  أوPPV23(  Tripedia 
الدفتريا، الكزاز 

  سعال الديكيوال
 )DTaP(الالخلوي 

Afluria  إنفلونزا)TIV( FluLaval  إنفلونزا)TIV( Kinrix (Knrx) 

سعال الدفتريا، الكزاز وال
 (DTap) الالخلوي الديكي

ال الخامل شلل األطف+ 
(DTaP+IPV) 

Prevnar لقاح مكوري رئوي متقارن  
)PCV  أوPCV7  أوPCV13(  Twinrix (Twnrx)  التهاب الكبد أ +

 التهاب الكبد ب

Boostrix 

الدفتريا، الكزاز 
 سعال الديكيوال

 الالخلوي
(DTap) 

FluMist  إنفلونزا
)LAIV( Menactra  لقاح مكوري سحاني

)MCV  أو (MCV4 ProQuad (PrQd) الحمراء الحصبة، النكاف و+ 
 التهاب الكبد أ  Vaqta الحماق

Cervarix 
فيروس الورم 

الحليمي البشري 
)HPV2( 

Fluvirin  إنفلونزا)TIV( Menomune  لقاح مكوري سحاني
)MPSV   أول( MPSV4  Quadracel (Qdrcl) 

 سعال الديكيالدفتريا، الكزاز وال
 الخامل شلل األطفال+  الالخلوي

)DTaP + IPV( 
Varivax  حماقال 

Comvax (Cmvx) 

التهاب الكبد ب 
اإلنفلونزا + 

النزفية نوع ب 
(Hib)  

Fluzone  إنفلونزا)TIV( Pediarix (Pdrx) 

سعال الدفتريا، الكزاز وال
التهاب +  الالخلوي الديكي

 شلل األطفال+ الكبد ب 
  الخامل

 )DTaP + Hep B + 
IPV(  

  

Recombivax HB التهاب الكبد ب    

Daptacel 

ريا، الكزاز الدفت
 سعال الديكيوال

 الالخلوي
(DTaP) 

Gardasil 
فيروس الورم 

الحليمي 
(HPV4) 

PedvaxHIB   اإلنفلونزا النزفية نوع ب
(Hib)  Rotarix   فيروس التعفن(RV1)   

Decavac  الكزاز، الدفتريا
(Td) Havrix التهاب الكبد أ  Pentacel (Pntcl)  

سعال الدفتريا، الكزاز وال
+  لالخلويا الديكي

+ اإلنفلونزا النزفية نوع ب 
 الخامل شلل األطفال

)DTaP + Hib + IPV (  

RotaTeq   فيروس التعفن(RV5) 

  

 

  )http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/us-vaccines-508.pdfللوائح محدثة، قم بزيارة (مختصرات اللقاحات بالترتيب األبجدي اإلنكليزي                      
اسم اللقاح الكامل المختصرات اسم اللقاح الكامل المختصرات المختصرات المختصرات اسم اللقاح الكامل اسم اللقاح الكامل 

DT الدفتريا، الكزاز Hep A (HAV) 
Hep B (HBV) 

  التهاب الكبد أ
  MPSV or MPSV4 التهاب الكبد ب

  سكريدلقاح مكوري سحاني عديد ال
Rota  
(RV1 or RV5) فيروس التعفن 

DTaP  الدفتريا، الكزاز والسعال
لقاح مع / الحصبة، النكاف والحمراء  MMR / MMRV اإلنفلونزا النزفية نوع ب   Hib الديكي الالخلوي 

 الدفتريا ،الكزاز Td الحماق

DTP  الدفتريا، الكزاز والسعال
 الدفتريا، الكزاز والسعال الديكي الالخلوي Tdap  لقاح فموي ضد فيروس الشلل OPV فيروس الورم الحليمي البشري HPV الديكي

Flu  
(TIV or LAIV) اإلنفلونزا IPV األطفال  شللفيروس  لقاح

 الخامل
PCV or PCV7 or 
PCV13 

  
  غلوبولين ممنع ضد الكزاز TIG  لقاح مكوري رئوي متقارن

HBIG  غلوبولين ممنع ضد التهاب
 الحماق VAR or VZV  لقاح مكوري رئوي عديد السكريد PPSV or PPV23 لقاح مكوري سحاني MCV or MCV4 الكبد ب

 لدي      
        

Arabic      DOH 348-013 January 2010   )1- 800- 833- 6388وللمعاقين سمعيًا وشفويا الرقم المجاني ( 1- 800- 525- 0127عاهة وتريد هذه الوثيقة ببنية أخرى، الرجاء االتصال بالرقم المجاني  كإن آانت 


