
SHPN (HP NSW) 210822-1.

حفظ السجالت
عليك تقديم سجالت تحصين طفلك عند 

تسجيله في رعاية الأطفال والمدرسة التحضيرية 
والمدرسة العادية. يمكن للوالدين طلب نسخة 

من بيان تاريخ التحصين الخاص بأطفالهم 
من AIR في أي وقت )قبل أن يبلغ أطفالهم 

سن 14 عاًما(:

نترنت من خالل  •  باستخدام حساب مديكير عبر الإ
my.gov.au myGov

 Medicare Express Plus باستخدام تطبيق  • 
humanservices.gov.au/individuals/

subjects/express-plus-mobile-apps

•  بالتصال بخط الستفسارات العامة في AIR على 
الرقم 809 653 1800

أين أتوّجه للتلقيح
يقوم بعمليات التلقيح:

• الأطباء العامون

• بعض مجالس البلديات

• بعض مراكز صحة المجتمع

إذا لم تكن متأّكداً من الخدمات المتوافرة في 
منطقتك يمكنك التصال بأقرب وحدة للصحة 

 العامة على الرقم 055 066 1300. 

بالتلقيح  عليك 
المحّدد في الموعد 

NSW Health

اعِط طفلك 
أفضل وقاية

هل تعلم أن أك�ث 
من 94% من الأطفال 

في نيو ساوث ويلز 
محّصنون بالكامل؟

Arabic

health.nsw.gov.au/vaccinate

احفظ التاريخ للتلقيح

 إن تلقيح طفلك في الموعد 
 المطلوب أفضل حماية 
له من الأمراض الخطيرة

 تحّقق من موعد 
وجوب تلقيح طفلك
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ال تؤخر التلقيحات  
اللقاحات آمنة وتوفر أفضل حماية لطفلك إذا تم 

إعطاؤها في الوقت المحدد وفًقا لجدول التحصين 
في نيو ساوث ويلز. 

يختار الخبراء توقيت كل لقاح لالأطفال بحرص 
للتأّكد من حماية الأطفال في سن يكون فيها 

المرض في أكثر مراحله شيوًعا أو خطورة.

ل تؤخر تلقيح طفلك إذا كان يعاني من سيالن 
الأنف أو نزلة برد خفيفة. تحّدث إلى طبيبك 

أو ممرضك للتأكد من حماية طفلك في أقرب 
وقت ممكن.

 

ما هو سبب التلقيح
•  التلقيح أفضل طريقة لحماية طفلك من 

الأمراض الخطيرة.

•  يحمي التلقيح طفلك ومجتمعك.

•  يساعد التلقيح على التحّكم بالأمراض الخطيرة 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

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

الأطفال في مراحل السن التالية:

• عند الولدة 

• 6 أسابيع  

• 4 أشهر 

• 6 أشهر

• 12 شهراً

• 18 شهًرا

• 4 سنوات

من المهم تلقيح طفلك في الموعد المطلوب. 
إذن احجز مسبقاً وحّدد موعداً مع الطبيب 

أو الممرّض الذي تتعامل معه واحفظ 
التاريخ للتلقيح. 

بعد التلقيح
اللقاحات آمنة وفّعالة في حماية طفلك من 

الأمراض الخطيرة.

يمكن في بعض الأحيان بعد أخذ اللقاح أن 
يعاني طفلك من آثار جانبية خفيفة مثل الألم 

والتورّم والحمرار في مكان الحقن.

إذا كنت قلًقا بشأن التأثيرات الجانبية الممكنة 
تحّدث إلى الطبيب أو الممرّض الذي تتعامل 

معه.

لقاح مجاني ضد 
نفلونزا لالأطفال   االإ

نفلونزا هو أفضل حماية لطفلك من  لقاح الإ
نفلونزا الحادة. وهو مجاني لالأطفال الذين  الإ

تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى أقل من 5 
نفلونزا كل عام  سنوات. يجب إعطاء لقاح الإ
نفلونزا الأكثر شيوًعا.  للحماية من ساللت الإ

يتوّفر اللقاح من الجهة التي تقّدم لك خدمة 
التحصين عادًة. 

 للمزيد من المعلومات ُزر الموقع  
health.nsw.gov.au/flu

حافظ على سالمة طفلك 
التلقيحات في مواعيدها

www.health.nsw.gov.au/flu

