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 األطفال*   رعاية   بمنشآت   أو   بالمدارس   لاللتحاق   التالية   التلقيحات   على   الحصول   وجوب   على   أوريغون   والية   قانون   ينص 
 

 

 
 
 

 
  الرعاية أو البرنامج مقدم مع بالموضوع  حققوا 

 المطلوبة.  اللقاحات  حول بطفلكم  الخاص  الصحية

  يوصى  وقد   لقاح. آخر  على  حصلوا  متى ومنذ   الطفل عمر  حسب  المطلوبة  الجرعات  عدد   يتفاوت  والصفوف، األعمار  كل  *في
  أو  األطفال  لرعاية  الخدمة  مقدم/ة أو طفلكم،  مدرسة مع  التدقيق  يُرجى  إعفاءات. أيًضا  توجد  كما   أخرى.  لقاحات  بإجراء
 3023/2     التفاصيل.  على  للحصول  الصحية الرعاية 

 

 

 

 

  )التيتانوس(/السعال /الخنّاق/الكزاز ضد  لقاحات  4
 ( :DTaP Diphtheria/Tetanus/Pertussis)  الديكي

 األطفال  شلل  ضد  لقاحات  3

 )الجدري(  الفارسيال  ضد  لقاح  1

   األلمانية(   )الحصبة   الجدري/النكاف/الحميراء   ضد   لقاح   1
  (MMR ) 
 ب(  )نوع B  الكبد  التهاب  ضد  لقاحات  3

 أ(  )نوع  A الكبد  التهاب  ضد  لقاح  2

 ( Hib)  الهوائية الشعب   التهاب  ضد  لقاحات  4 أو  3

  الديكي  )التيتانوس(/السعال  الخنّاق/الكزاز ضد  لقاحات  5
 (DTaP Diphtheria/Tetanus/Pertussis: ) 

 األطفال  شلل  ضد  لقاحات  4

 )الجدري(  الفارسيال  ضد  لقاح  1

  1  لقاح الحصبة، ضد   لقاح  2 أو ،MMR  ضد  لقاح  2
 األلمانية(  )الحصبة الحميراء ضد  1 ولقاح  النكاف، ضد 

 ب(  )نوع B  كبد ال التهاب  ضد  لقاحات  3

 أ(  )نوع  A الكبد  التهاب  ضد  لقاح  2

  الديكي  )التيتانوس(/السعال  الخنّاق/الكزاز ضد  لقاحات  5
 (DTaP Diphtheria/Tetanus/Pertussis: ) 

 ( DTaP  الـ   ضد   للتمنيع   مخففة   )جرعة   Tdap  الـ   ضد   لقاح   1
 األطفال   شلل   ضد   لقاحات   4

 )الجدري(   الفارسيال   ضد   لقاح   1

  ضد   1  لقاح   الحصبة،   ضد   لقاح   2  أو   ، MMR  ضد   لقاح   2
 األلمانية(   )الحصبة   الحميراء   ضد   1  ولقاح   النكاف، 

 ب(   )نوع   B  الكبد   التهاب   ضد   لقاحات   3

 أ(   )نوع   A  الكبد   التهاب   ضد   لقاح   2

  في يدخل  فوق ما أو  شهر 18 سن في طفل

  رعاية  أو المدرسة، قبل ما  مرحلة
  ستارت  هيد برنامج في أو  األطفال

(Start Head)  إلى* يحتاج 

   يلتحق  تلميذ

 إلى* يحتاج 7-12 بالصفوف

   أو  األطفال بروضة يلتحق  تلميذ

 إلى* يحتاج 1-6 بالصفوف

 بين   سنه يبلغ الذي الطفل إن
   منشأة في يدخل والذي  شهًرا 17-2 

   أو األطفال لرعاية

 إلى*  يحتاج  المبكر للتعليم


