
للمزيد من المعلومات عن التحصين تفّقد الموقع 
immunisation.health.nsw.gov.au واحفظ التاريخ 

 للتلقيح بتنزيل تطبيق الهاتف )Phone App( المفيد 
SAVE THE DATE أو اطبع جدواًل مخّصصًا الحتياجاتك.

أين أتوّجه للتلقيح  
يقوم بعمليات التلقيح:

• األطباء العامون
• بعض مجالس البلديات

• بعض مراكز صحة المجتمع

إذا لم تكن متأّكدًا من الخدمات المتوافرة في منطقتك 
يمكنك االتصال بأقرب وحدة للصحة العامة 

على الرقم 055 066 1300

نّزل
التطبيق 
المناسب 

لـ...

بادر إلى التلقيح بدون تأخير
ب األمراض  كي نساعد على تجنُّ

Arabic

2032_Arabic.indd   1-3 12/03/13   9:06 AM

jburi
Typewritten Text
SHPN (SRC) 130065



•  التلقيح أفضل طريقة لحماية 
طفلك من األمراض الخطيرة

•  بواسطة التلقيح تحمي طفلك 
وكذلك المجتمع عمومًا

•  كلما زاد عدد الذين يلقحون 

أطفالهم زادت قدرتنا على 
التحّكم باألمراض الخطيرة 
التي يمكن تجنبها بواسطة 

التلقيح

التأثيرات الجانبية 
اللقاحات مأمونة الجانب وفّعالة. وفوائد التحصين تفوق أية 
أخطار بما ال ُيقاس. إاّل أنه يمكن أن يؤدي الّلقاح إلى بعض 
التأثيرات الجانبية أحيانًا، مثل أية أدوية أخرى. وهي تكون 
عادًة خفيفة وال تدوم طوياًل وتتضّمن األلم والورم واالحمرار 

في موضع الحقنة. أما التأثيرات الجانبية الخطيرة فنادرة جدًا. 

إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن التأثيرات الجانبية 
المحتملة تحّدث إلى طبيبك أو موفر خدمة التحصين.

عليك تقديم سجالت تحصين طفلك عند تسجيله في 
رعاية األطفال والمدرسة التحضيرية والمدرسة العادية. 
اتصل بأمانة سجل التحصين على الرقم 809 653 1800 

للحصول على بيان بأنواع التحصين التي تم تنفيذها.

متى الوقت المناسب للتلقيح
يوصي جدول التحصين في نيو ساوث ويلز بتلقيح األطفال 

في مراحل السن التالية:

• 18 شهرًا • 6 أشهر  • عند الوالدة 

• ½3–4 سنوات • 12 شهراً  • 6–8 أسابيغ 

• 4 أشهر

من المهم تلقيح طفلك في الموعد المطلوب. إذن احجز 
مسبقًا وحّدد موعدًا مع طبيبك أو موّفر خدمة التحصين 

واحفظ التاريخ للتلقيح.

ما هو سبب التلقيح

حفظ السجالت
 نّزل تطبيق الهاتف )Phone App( المفيد 

SAVE THE DATE أو اطبع جدواًل 

مخّصصًا الحتياجاتك من الموقع 
immunisation.health.nsw.gov.au

يوفر التلقيح أفضل وقاية إذا تم في موعده المطلوب. 
وتأخير التلقيح إذا كان طفلك الصغير يشعر بتوّعٍك 

ما استجابة عادية من جانبك. لكن الواقع هو أنه يظل 
باإلمكان تلقيح الطفل حتى وإن كان لديه رشح من 

األنف أو نزلة برٍد خفيفة. فالتلقيح في الموعد المطلوب 
أفضل طريقة لحماية طفلك من األمراض الخطيرة. 

الحقائق
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