
الدخول إلى مراكز 
رعاية األطفال 

والتحصني

حقائق هامة
المطلوب تقديم بيان تاريخ تحصين صادر من ACIR أو   ✔
استمارة تاريخ تحصين )لألطفال الذين يتابعون جدواًل 

استلحاقيًا( للتسجيل في رعاية األطفال

 Medicare Medical Contraindication يمكن أيضًا تقديم  ✔
Form )استمارة عدم صالحية طبية من مديكير( أو 

Conscientious Objection Form )استمارة اعتراض على 
أساس الضمير( من طبيب، حسبما يكون مناسبًا

تؤدي التلقيحات فعاليتها القصوى إذا تّمت في مواعيدها   ✔
الصحيحة

يعّرض تأخير التلقيحات األطفال إلمكانية اإلصابة بأمراض   ✔
وتوّعك شديد

كانوا مصابين  يمكن تلقيح األطفال بصورة مأمونة إذا   ✔
بأمراض بسيطة مثل الرشح من األنف أو نزلة البرد الخفيفة

كما أن تلقيح الكثير من الناس في المجتمع يحمي غير   ✔
الملقحين ويساعد على السيطرة على األمراض الخطيرة التي 

يمكن الوقاية منها بالتلقيح

 ‘Save the Date to نّزل التطبيق الهاتفي المجاني  ✔
’Vaccinate )“احفظ التاريخ للتلقيح”( إلعداد جدول 

تلقيح مخّصص لكل طفل وبث رسائل تذكير لضمان تلقيح 
األطفال في المواعيد الصحيحة. لتنزيل التطبيق، زر الموقع 

 اإللكتروني الخاص بحملة “احفظ التاريخ للتلقيح” 
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) واتبع الروابط 

 Google Play أو )iPhone بالنسبة لهواتف( iTunes إلى
  .)Android بالنسبة لهواتف(

للمزيد من المعلومات
ACIR الموقع اإللكتروني الخاص بـ 

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

الموقع اإللكتروني الخاص بدائرة صحة نيو ساوث ويلز
www.health.nsw.gov.au/immunisation

دائرة صحة نيو ساوث ويلز
الموقع اإللكتروني الخاص بحملة

“احفظ التاريخ لللتلقيح”
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

 دائرة الصحة والشيخوخة في الحكومة األسترالية 
برنامج التحصين األسترالي
www.immunise.health.gov.au

معلومات للوالدين
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بيان تاريخ التحصين غير الدقيق
كانت هناك تلقيحات أغفلها البيان يكون على األهل االتصال  إذا 

بالطبيب/الممّرض الذي أجرى عمليات التلقيح لالستفسار عّما إذا 
تّم إرسال السجالت إلى ACIR. متى وصلت المعلومات المحّدثة إلى 
ACIR من الطبيب/الممّرض يمكن إعادة إصدار بيان تاريخ التحصين 

من ACIR إلى الوالدين.

 بيان تاريخ التحصين – 
يبّين أن الطفل غير مستكِمل التحصين لتاريخه

باإلمكان تسجيل األطفال الذين لم يستكملوا جدول تحصينهم لتاريخه 
متى بدأوا خطة استلحاقية. على الطبيب/الممّرض ملء استمارة تاريخ 

تحصين وإرسالها إلى ACIR وإعطاء نسخة إلى الوالدين.

تفّشي األمراض التي يمكن الوقاية منها 
باللقاحات

قد يتعّين إبقاء األطفال غير المحّصنين في المنزل خالل تفّشي أحد 
األمراض. والهدف هو حماية الطفل وكذلك وقف انتشار المرض في 

المجتمع.

بيان تاريخ التحصين المحّدث
بعد كل تلقيح، على الوالدين تقديم بيان تاريخ تلقيح طفلهما المنّقح 

إلى مدير مركز رعاية األطفال الذي يذهب إليه الطفل إلضافته إلى 
سجل التحصين الخاص بالطفل. ويستطيع الوالدان طباعة البيان 

مباشرة من الموقع اإللكتروني الخاص بخدمات مديكير. 

إعانة الضريبة العائلية الجزء أ
 للحصول على إضافة إعانة الضريبة العائلية الجزء أ 

(Family Tax Benefit Part A) يجب أن يكون األطفال مسّجلين بواسطة 
كل التحصينات خالل السنوات التي بلغ فيها الطفل  ACIR بأنهم تلّقوا 
سنة وسنتين وخمس سنوات من العمر. وقد يظل الوالدان مؤهلين إذا 

قّدما Immunisation Exemption Form )استمارة إعفاء من التحصين(.

ACIR بيان تاريخ التحصين من
كمال طفلهما  سيتلّقى الوالدان بيان تاريخ التحصين بالبريد بعد إ

تلقيحات األطفال البالغين من العمر 18 شهرًا و 3 سنوات ونصف إلى 4 
سنوات. يستطيع األهل الحصول على بيان تاريخ التحصين في أي وقت:

باالتصال بأمانة السجل األسترالية لتحصين األطفال على   • 
الرقم 809 653 1800 

عن طريق “خدمات مديكير عبر اإلنترنت” في الموقع   • 
www.medicareaustralia.gov.au/online

بطلب بياٍن عن طريق توجيه رسالة إلكترونية على العنوان   • 
acir@medicareaustralia.gov.au

بزيارة مركز الخدمة المحلي التابع لدائرة الخدمات البشرية أو مكتب   •
مديكير أو سنترلينك المحلي.

األطفال “المحّصنون بالكامل لتاريخه”
كز رعاية األطفال  قد يكون األطفال الذين ُيطلب تسجيلهم في مرا

أصغر من أن يكون باستطاعتهم تلّقي كل تلقيحات الطفولة. ستكون 
كلمات “محّصن بالكامل لتاريخه” )“up to date”) مسجلة في 
 ACIR الجانب العلوي األيسر من بيان تاريخ التحصين الصادر من

كل التلقيحات لتاريخه”. وسيتم تسجيل  بالنسبة لألطفال “الذين تلقوا 
التلقيحات التالية ومواعيدها في الجزء السفلي من البيان.

وبخصوص األطفال األكبر سنًا المحّصنين بالكامل ستظهرفي الجزء 
 البنفسجي بأسفل بيان تاريخ التحصين الكلمات التالية: 

 ”This child has received all vaccines required by 5 years of age“
)“لقد تلّقى هذا الطفل كل التلقيحات المطلوبة لغاية سن الخامسة”(.

 األطفال الذين تّم تلقيحهم في الخارج
قد تختلف جداول التحصين في الخارج عن جداول التحصين األسترالية 

ويجب فحصها من جانب طبيب/ممّرض يقوم بتحويل المعلومات إلى 
 ACIR بعدئٍذ بإصدار بيان تاريخ تحصين من جانب ACIR ستقوم .ACIR

إلى الوالدين.

الوقاية قبل الذهاب إلى رعاية أألطفال
كل التلقيحات كاملًة قبل بدء  من المهم أن يكون األطفال قد تلقوا 

الذهاب إلى رعاية األطفال وذلك لحمايتهم. إن تأخير التلقيح يعّرض 
األطفال إلمكانية اإلصابة بأمراض خطيرة.

التسجيل في رعاية األطفال والمتطلبات التشريعية
بموجب قانون الصحة العامة لوالية نيو ساوث ويلز 2010، يجب على 
األمهات واآلباء تقديم Immunisation History Statement )بيان تاريخ 

 )ACIR( صادٍر من أمانة السجل األسترالية لتحصين األطفال )التحصين
)يبّين أن الطفل تلّقى كل التحصينات لتاريخه( أو تقديم استمارة 
 )Immunisation History Form IMMU13( لإلعفاء من التحصين

)تبّين أن الطفل يتابع جدول تلقيح استلحاقي(. ويتم استخدام هذه 
المعلومات للتعّرف على األطفال وعدم قبولهم في رعاية األطفال إذا 

تفّشى مرٌض يمكن الوقاية منه باللقاحات.

لن يستطيع أهل األطفال الذين ليست لديهم الوثائق المناسبة تسجيل 
أطفالهم في رعاية األطفال.

استمارات اإلعفاء من التحصين
يمكن تسجيل األطفال غير الملّقحين ألسباب طبية أو الذين لدى 
أهاليهم اعتراض على التلقيح ألسباب ضميرية في رعاية األطفال 

كمالها  بشرط تقديم إحدى االستمارتين التاليتين عند التسجيل بعد إ
من جانب طبيب أو أحد مقّدمي خدمات التحصين: 

إعفاء من التحصين  • 
 Medical Contraindication Form 

)استمارة عدم صالحية طبية( )IMMU11(، أو 

إعفاء من التحصين   • 
 Conscientious Objection Form 

.)IMMU12( )استمارة اعتراض ضميري(


