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لألطفال  Pfizer COVID-19ِلقاح 
ن  اوح أعمارهم بي  :   11 - 5الذين تتر

ً
عاما

 معلومات لآلباء وأولياء األمور 
 1نسخة 

 2021ديسمبر  20آخر تحديث: 

 معلومات عن اللقاح 

ي ِلقاح
 2تطعيم لألطفال من ال. يتألف جدول COVID-19 األطفال من اإلصابة ب  Comirnaty (Pfizer) COVID-19يمكن أن يق 

ن  عىط  جرعتي 
ُ
ي ظروف خاصة إىل  أسابيع.  8بفاصل ت

ة الزمنية فن    أسابيع عىل األقل.  3يمكن تقصب  هذه الفب 

وس حي وال يمكن أن يسبب  Pfizer COVID-19ال يحتوي لقاح  ي لجزء مهم من  . COVID-19عىل أي فب 
يحتوي عىل الكود الجينن

وس  ن سبايك. سيتعلم الجهاز  الذي   SARS-CoV-2فب   من بروتي 
ً
سخا

ُ
ي التطعيم، يصنع جسم طفلك ن

ن سبايك. بعد تلق  يسىم بروتي 

و  ومكافحته. يقوم الجسم بتفكيك الشفرة   COVID-19الذي يسبب  SARS-CoV-2س  المناعي لطفلك بعد ذلك التعرف عىل فب 

 الجينية برسعة. 

. يمكنك مناقشة أي مخاوف أو أسئلة لديك حول لقاح  ي
ي    ُمزّود لطفلك  COVID-19التطعيم طوعي ومجانن

التطعيم أو طبيبك قبل تلق 

 اللقاح. 

 فوائد اللقاح 

ي ذلك أولئك الذين   COVID-19يصابون بـ  عىل الرغم من أن معظم األطفال الذين 
يعانون من مرض خفيف، إال أن بعض األطفال، بما فن

األطفال الذين يعانون من بعض الحاالت الطبية  . COVID-19ب متوعكون  ليس لديهم تاريــــخ من الحاالت الصحية، يمكن أن يصبحوا 

ي ذلك أمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب الخلقية واألمراض  
العصبية والسمنة ونقص المناعة( لديهم مخاطر أكبر لإلصابة  )بما فن

 .COVID-19بمرض خطب  أو الحاجة إىل دخول المستشقن إذا أصيبوا بـ  

ي الواليات المتحدة ، تم اإلبالغ عن ما يقرب من 
ة مرتبطة بـ  6000فن تسىم متالزمة االلتهاب   COVID -19حالة نادرة ولكنها خطب 

 بـ متعدد األنظمة عند األ 
ً
 باسم متالزمة االلتهاب متعدد األجهزة عند . )SARS-CoV-2 )PIMS-TSطفال المرتبطة مؤقتا

ً
ُيعرف هذا أيضا

ة من    PIMS-TS / MIS-Cيحتاج معظم األطفال الذين يعانون من (. MIS- Cاألطفال ) ي نسبة صغب 
ي المستشقن وتوفن

إىل العالج فن

ن بـ  او .  PIMS-TS / MIS-Cاألطفال المصابي  ن   PIMS- TS/MIS-Cح أعمار معظم األشخاص الذين أصيبوا بـتب   عاما.  11و   5بي 

ي الوقاية من  Pfizer COVID-19أظهرت تجِربة رسيرية أن ِلقاح 
ي  COVID-19فعال فن

ن  فن اوح أعمارهم بي 
  11إىل  5األطفال الذين تب 

. كان األطفال الذين 
ً
وس   2وا ق تلعاما ن أقل عرضة لإلصابة بفب  ٪ مقارنة باألطفال الذين لم يحصلوا عىل 91بنسبة  COVID-19جرعتي 

قاح.  
ِّ
 الل
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 ما يتغيب  
ً
. غالبا  الذين هم أكبر عرضة لإلصابة بمرض خطب 

ً
ي ذلك أفراد األرسة األكبر سنا

وس لآلخرين بما فن يمكن لألطفال نقل الفب 

 األطفال المصابون عن المدرسة واألنشطة األخرى.  

هم من  COVID-19قل مخاطر تعرضهم للعدوى ونرسر عندما يتم تطعيم األطفال، ت  حولهم. قد  الذين ألفراد األرسة واألصدقاء وغب 

ها من  COVID-19يساعد الحد من انتشار  ي تقليل إغالق المدارس وغب 
لألنشطة  و  الخارجة عن المناهج الدراسية لألنشطة  تعطيلفن

ي تؤثر بشكل كبب  عىل رفاهة األطفال وعائال 
 تهم.  االجتماعية الن 

ي العودة إىل األنشطة العادية دون انقطاع، مثل الحاجة إىل 
 فن
ً
وس  العزل سيساعد تطعيم طفلك أيضا بعد االتصال بشخص مصاب بفب 

COVID-19 ، .وسيدعم التمتع اآلمن باألنشطة األخرى مثل السفر إىل الخارج 

ن أن جرعة واحدة قد توفر بعض الحماية، فقد  3إىل  2من حواىلي  COVID-19تبدأ الحماية ضد   ي حي 
أسابيع بعد الجرعة األوىل. فن

. ستعىطي   جرعتان حماية أفضل. التستمر فقط لمدى قصب 

ي المائة، لذلك من المحتمل أن يمرض طفلك من  100ال بنسبة ال يوجد لقاح فعّ 
ظهر األدلة  بعد التطعيم.   COVID-19فن

ُ
ومع ذلك، ت

.   COVID-19أن األشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لإلصابة بمرض خطب  من   أو يحتاجون إىل الذهاب إىل المستشقن

 سالمة اللقاح  

ن  3500عىل أكبر من  Pfizer COVID-19تم اختبار سالمة لقاح  اوح أعمارهم بي 
ي التجربة الرسيرية ومجموع 11 - 5طفل تب 

 فن
ً
ة  عاما

 توسيع السالمة. أظهرت التجربة أن اللقاح آمن لألطفال وأن معظم اآلثار الجانبية كانت خفيفة. 

ن  Pfizer COVID-19ِلقاح  اوح أعمارهم بي 
 هو جرعة أصغر )ثلث المكون النشط للقاح( من ِلقاح  11إىل  5لألطفال الذين تب 

ً
عاما

 وأكبر  12 أعمارهم تبلغاألشخاص الذين  
ً
 .عاما

ي الو 
 بلقاح  11 إىل 5 أعمارهم تبلغ  اليات المتحدة، بدأ تطعيم األطفال الذينفن

ً
ي  COVID-19 Pfizerعاما

 من  2021نوفمبر  4فن
ً
. اعتبارا

ي هذه الفئة العمرية جرعة واحدة عىل األقل وتلق  أكبر من  5، تلق  أكبر من 2021ديسمبر  9
ن طفل فن ن من   2ماليي  ي طفل جرعتي 

مليونن

ي هذه. Pfizer COVID-19ِلقاح 
ي هذه الفئة العمرية فن

ة من   لم يتم تحديد أي مخاوف محددة تتعلق بالسالمة فن المجموعة الكبب 

، حيث ي
ي العالم الحقيق 

ن  2.3عدد األطفال الذين تم تطعيمهم أكبر بالفعل من حواىلي أن  السكان فن اوح أعمارهم بي 
  11-5مليون طفل تب 

اليا.  ي أسب 
 فن
ً
 عاما

ن والشباب. تشمل اآلثار  اآلثار الجانبية الم  لدى األطفال منها لدى المراهقي 
ً
ن بعد التطعيم أقل شيوعا ي أول يوم إىل يومي 

توقعة فن

 
ً
ي الذراع والصداع واإلرهاق  ألمالجانبية األكبر شيوعا

ي هذه األعراض من تلقاء نفسها أو يتم عالجها بأدوية ال تستلزم   . فن
عادة ما تختقن

ي 
 إىل زيارة الطبيب بسبب هذه اآلثار الجانبية الخفيفة بعد تلق 

ً
. ال يحتاج األطفال عادة ن   وصفة طبية مثل الباراسيتامول أو اإليبوبروفي 

 .COVID-19لقاح 

 لإل  COVID-19لقاح فايزر لدى 
ً
 ما يحدث  خطر نادر جدا

ً
صابة بالتهاب القلب )يسىم التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور(. نادرا

 التهاب عضلة القلب و/ أو التهاب التامور عند األشخاص األصغر 
ً
ي ذلك المراهقون واألطفال الذين تبلغ أعمارهم ِسنا

  12، بما فن
ً
عاما

 بعد الجرعة الثانية وعند الذكور. . Moderna Spikevaxأو ِلقاح   Pfizer Comirnatyفما فوق، والذين تلقوا ِلقاح  
ً
  . وهو أكبر شيوعا

ي الواليات المتحدة األمريكية، من البيانات المبلغ عنها حن  
، كان معدل التهاب عضلة القلب/ التهاب التامور لدى  2021يونيو  11فن

ي   المراهقات
ن اللوان  اوح أعمارهن بي 

  17 - 12تب 
ً
ن لكل مليون جرعة  9.1عاما اوح أعمارهم بي 

ن الذكور الذين تب  ي المراهقي 
  17 - 12، وفن

 
ً
تم إعطاوه. من المتوقع أن يكون معدل وشدة التهاب عضلة القلب   mRNA COVID- 19لكل مليون جرعة من ِلقاح  66.7 كان  عاما

ن   عند  عند األطفال أقل من مثيله  عند الذكور الذين تقل أعمارهم  . ُيالحظ التهاب عضلة القلب بشكل أكبر شيو وغب  قويا المراهقي 
ً
عا

.  30 عن
ً
 بعد الجرعة الثانية. معظم األشخاص الذين عانوا من هذه الحاالت بعد لقاحهم تعافوا تماما

ً
 عاما

ن  اوح أعمارهم بي 
 عدد 11إىل  5لم تتضمن التجربة الرسيرية لألطفال الذين تب 

ً
 عاما

ً
 كافيا

ً
ن لتقييم معدالت التهاب عضل ا ة  من المشاركي 

ولكن لم يتم تحديد مخاوف محددة تتعلق بالسالمة حن  اآلن من  ، Pfizer COVID-19القلب أو التهاب التامور بعد التطعيم بلقاح 

ن  اوح أعمارهم بي 
ي الخارج لألطفال الذين تب 

قاح المعىط فن
ِّ
ن الجرعات من هذا الل . تفوق فوائد التطعيم ذلك الخطر   11إىل  5ماليي 

ً
عاما

 ،
ً
 وال يزال التطعيم موىص به لجميع الفئات العمرية المؤهلة.   النادر جدا

اليا. لكي تتم الموافقة عىل لقاح، يجب عىل   )Therapeutic Goods Administration )TGAتقوم 
ي أسب 

بتقييم جميع اللقاحات فن

TGA  
ً
. يتوفر وصف لعملية الموافقتقييم أنه آمن وفعال ومصن

ً
 لمعايب  جودة عالية جدا

ً
عىل:   COVID-19ة عىل لقاحات ع وفقا

www.tga.gov.au. 

ي جميع مراحل برناَمج التطعيم   COVID-19تمت مراقبة سالمة لقاحات 
 ذلك لألطفال. يتضمن ، COVID-19وستستمر فن

http://www.tga.gov.au/
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تحديثات   راجع،  Pfizer COVID-19للحصول عىل معلومات حالية عن تكرر وشدة التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد لقاح 

ن مجموعة االستشللاألسبوعية  COVID-19اجتماعات  الية حول التحصي 
 ، والمتوفرة عىل: (ATAGI) ارية الفنية األسب 

-immunisation-on-group-advisory-altechnic-groups/australian-and-www.health.gov.au/committee

tagi#statementsa. 

 قاح؟  ال يجب أن يتلقر هذا الل الذي من

ي من:  Pfizer COVID-19يجب أال يتلق  طفلك لقاح 
 إذا كان يعانن

 Pfizer COVID-19)نوع من الحساسية الشديدة( لجرعة سابقة من لقاح الحساسية المفرطة  •
قاحالحساسية المفرطة بعد  •

ِّ
ن جاليكول )التعرض ألي مكون من مكونات الل ي ذلك البوىلي إيثيلي 

 (PEG، بما فن
ي متمرس أنه ناتج عن جرعة سابقة من لقاح  هأكد أي حدث ضار خطت  آخر • ي طنر

،  Pfizer COVID-19موفر التطعيم أو أخصان 
 دون تحديد سبب آخر. 

 تدابت  وقائية من التطعيم 

دقيقة للمراقبة بعد أخذ اللقاح أو استشارة   30المصابون بحاالت معينة إىل احتياطات إضافية مثل البقاء لمدة قد يحتاج األطفال 

ي من: 
ي الحساسية. أخبر مقدم التطعيم الخاص بك إذا كان طفلك يعانن

 أخصان 

 Pfizer COVID-19أو أحد مكونات لقاح رد فعل تحسسي لجرعة سابقة •
كة  -  أخرى أو أدوية أخرى الحساسية المفرطة تجاه لقاحات • يمكن لمزود تطعيمك التحقق للتأكد من عدم وجود مكونات مشب 

 الذي يتلقاه طفلك COVID-19مع ِلقاح 
ة الخاليا البدينة المؤكدة • ي تتطلب العالج.  كتر

 مع الحساسية المفرطة المتكررة الن 

ي من  خدمات التطعيم زود مأخبر 
(. سيساعدهم ذلك عىل يتناول دواًء لتسييل الدم   أو ةنزيفي مشاكل إذا كان طفلك يعانن )مضاد للتخبر

ي ال تحديد ما إذا كان من اآلمان أن يحصل طفلك عىل حقنة 
ي تحديد أفضل توقيت للحقن.  عضلفن

 ويساعد فن

 ظروف خاصة يجب مناقشتها قبل التطعيم 

ي األطفال المصابون بأمراض 
ن
 بالقلف

ي لقاح 
ومع ذلك، يجب عليك طلب النصيحة  . Pfizer COVID-19يمكن لألطفال الذين لديهم تاريــــخ من أي من الحاالت التالية تلق 

ن أو طبيب قلب حول أفضل توقيت للتلقيح وما إذا كان يوىص بأي احتياطات إضافية.  متخصص أو  GP من طبيب عام  تحصي 

ي  )خالل األشهر الثالثة الماضية( التهاب حديث  •
 عضلة القلب أو التهاب التامور )التهاب القلب( فن

مية الحادة  • ن مية الحادة )مع التهاب القلب النشط( أو أمراض القلب الروماتب  ن  الحىم الروماتب 
. ق • ي

 صور القلب الحاد الال تعويضن

 بالتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور الذي تم تشخيصه بعد جرعة سابقة من لقاح 
ً
  Pfizerأخبر طبيبك إذا كان طفلك مصابا

COVID-19  . 

ي جهاز المناعة (نقص المناعة)
ن
 األطفال الذين يعانون من ضعف ف

. إنه آمن   Pfizer COVID-19لقاح . COVID-19ص المناعة لقاح يوىص بشدة أن يتلق  األطفال الذين يعانون من نق
ً
 حيا

ً
ليس لقاحا

 عند األطفال الذين يعانون من نقص المناعة. 

وس نقص المناعة  ي ذلك أولئك الذين يعيشون مع فب 
ي األطفال الذين يعانون من نقص المناعة، بما فن لديهم مخاطر أكبر  ،  HIVة البرسر

ي ذلك خطر أعىل للوفاة. ،  COVID-19لإلصابة بمرض شديد من 
 بما فن

ي تدابب  وقائية  
ن بضعف المناعة استجابة مناعية منخفضة للقاح، لذلك من المهم التفكب  فن قد يكون لدى بعض األطفال المصابي 

 أخرى، مثل التباعد الجسدي، بعد التطعيم.  

 COVID-19االطفال الذين لديهم تاري    خ ب

، أخبر طبيبك أو مقدم خدمات التطعيم. ال يزال التطعيم ضد   COVID-19إذا كان طفلك قد أصيب بـ  ي
ي الماىصن

موىص به   COVID-19فن

بعد الشفاء من العدوى ، أو يمكن تأجيله  COVID-19يمكن إعطاء لقاح . COVID-19بشدة لألطفال الذين أصيبوا بالفعل بعدوى 

كد باختبار ال  لمدة تصل إىل ستة أشهر بعد المرض الحاد )
َ
وذلك ألن األدلة تشب  إىل أن العدوى السابقة تقلل من خطر  (. COVID-19تأ

 اإلصابة مرة أخرى لمدة ستة أشهر عىل األقل. 

http://www.health.gov.au/committees-and-groups/australian-technical-advisory-group-on-immunisation-atagi#statements
http://www.health.gov.au/committees-and-groups/australian-technical-advisory-group-on-immunisation-atagi#statements
http://www.health.gov.au/committees-and-groups/australian-technical-advisory-group-on-immunisation-atagi#statements
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 آخر
ً
 لقاحا

ً
 األطفال الذين تلقوا مؤخرا

ي نفس وقت ِلقاح 
ي أي وقت قبل أو بعد أو فن

ي لقاحات أخرى بأمان فن
  . COVID-19يمكن لألطفال تلق 

ً
إذا كان طفلك قد تلق  مؤخرا

 آخر )خالل الل
ً
ن الخاص بك حن  يتمكن من تقييم أي آثار جانبية بشكل   7قاحا أيام الماضية(، فمن األفضل إخبار مقدم التحصي 

 صحيح. 

 قبل تلقيهم الجرعة الثانية 12األطفال الذين يبلغون من العمر 
ً
 عاما

ن  Pfizer COVID-19يحتوي لقاح  اوح أعمارهم بي 
 عىل جرعة أصغر من مكون اللقاح النشط مقارنة  عام 11إىل   5لألطفال الذين تب 

ً
ا

ن  اوح أعمارهم بي 
قاح المناسب لعمره. إذا تلقوا جرعتهم   12بالجرعة لألشخاص الذين تب 

ِّ
. من المهم أن يحصل طفلك عىل الل  وأكبر

ً
عاما

ي عرسر قبل الجرعة الثانية، ف 11األوىل عندما كان عمرهم 
، واحتفلوا بعيد ميالدهم الثانن

ً
-Pfizer COVIDمن اآلمن أن يتلقوا لقاح عاما

 هي الممارسة المعتادة ألنوا  12لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  19
ً
 و عىل جرعتهم الثانية. هذه أيضا

ً
ع اللقاحات األخرى حيث  عاما

 توجد قوة جرعات مختلفة لفئات عمرية مختلفة. 

 ماذا تتوقع بعد التطعيم 

ي لقاح 
ي طفلك من بعض اآلثار الجانبية بعد تلق 

 . COVID-19كما هو الحال مع أي لقاح، قد يعانن

:  Pfizer COVID-19لقاح بعد    الشائعة تتضمن اآلثار الجانبية   لدى األطفال ما يىلي

ي موقع الحقن  •
 ألم أو احمرار أو تورم فن

 إعياء  •
 صداع  •
 .حىم وقشعريرة •

:  Pfizer COVID-19لقاح  بعد   األقل شيوعا تشمل اآلثار الجانبية ي األطفال ما يىلي
 فن

ي المفاصل  •
 آالم فن

ي العضالت  •
 آالم فن

ء • ي
 .ف 

 . ن ي غضون يوم أو يومي 
ي فن

 عادة ما تكون هذه اآلثار الجانبية خفيفة وتختقن

ي الجسم بعد التطعيم ، فيمكنه ت 
ي موقع الحقن أو حىم أو صداع أو آالم فن

ي من ألم فن
ناول الباراسيتامول أو  إذا كان طفلك يعانن

ن قبل التطعيم(. إذا كا ي تقليل بعض األعراض المذكورة أعاله )ال يلزم تناول الباراسيتامول أو اإليبوبروفي 
. هذه تساعد فن ن ن اإليبوبروفي 

ي موقع الحقن، يمكن وضع كمادات باردة. 
 هناك تورم فن

ن اآلثار الجانبية ي تم اإلبالغ عنها بعد  النادرة من بي 
:  Pfizer COVID-19ح لقا  الن   ما يىلي

 رد فعل تحسسي شديد )الحساسية المفرطة( •
 التهاب العضلة القلبية )التهاب عضلة القلب(  •
 التهاب التامور )التهاب البطانة الخارجية للقلب(.  •

 طفلك: ى  لديجب عليك طلب العناية الطبية بعد التطعيم إذا كان 

ي  أعراض رد فعل تحسسي شديد، مثل صعوبة  •
بات القلب، أو إذا  التنفس،فن  طفلك أغىمي عىلوالصفب  عند التنفس، ورسعة ضن

بات أو "الرفرفة"، اإلغماء، ضيق  • بات القلب، تخىطي الضن ي الصدر، ضغط أو عدم راحة، عدم انتظام ضن
ي ألم فن

التنفس، ألم مع  فن
 التنفس

 بشأن أحد اآلثار الجانبية المحتم •
ً
 لةأعراض جديدة أو غب  متوقعة، أو إذا كنت قلقا

ي لم تختف بعد أيام قليلة، مثل الصداع أو الحىم أو القشعريرة.   •
 أحد اآلثار الجانبية المتوقعة للقاح والن 

 (.GP بالنسبة لألعراض غب  العاجلة، يمكنك زيارة مقدم الرعاية الصحية المعتاد الخاص بك )مثل طبيبك العام

ن   حن  لو لم تظهر عليهم أعراض، أو كانت لديهم أعراض خفيفة فقط، فال . COVID-19االصابة ب ال يزال بإمكان األشخاص الملقحي 

ي اإلجراءات الوقائية األخرى، مثل:  
ي أنه من المهم بعد التطعيم االستمرار فن

وس إىل اآلخرين. هذا هو السبب فن  يزال بإمكانهم نقل الفب 

 الجسديالتباعد  •
 غسل األيدي  •
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 ارتداء قناع الوجه )حسب العمر(   •
 والحجر الصحي / العزل كما هو مطلوب من قبل واليتك / إقليمك.  COVID-19اختبار  •

ن عليه إجراء اختبار  ي معايب  االختبار الخاصة بالسلطة   COVID-19إذا تم تطعيم طفلك، فال يزال يتعي 
إذا ظهرت عليه أعراض تستوفن

 ة.  الصحية المحلي

قاح واإلبالغ عن اآلثار الجانبية  
ِّ
 مراقبة سالمة الل

قاح لمعرفة ما  
ِّ
ي طفلك كل جرعة من الل

ي األسبوع الذي يىلي تلق 
ي فن
ونن يد اإللكب  ة أو البر قد يتم االتصال بك عن طريق الرسائل القصب 

 .  COVID-19يشعر به. هذا جزء من مراقبتنا المستمرة لسالمة لقاحات  

ي الرعاية الصحية. سيقومون بعد  يمكنك اإلبالغ ع
ه من أخصان  ي منها طفلك لمقدم التطعيم أو غب 

ي يعانن
ن اآلثار الجانبية المشتبه بها الن 

 .TGAأو  ذلك بإعداد تقرير رسىمي نيابة عن طفلك إىل إدارة الصحة بالوالية أو اإلقليم و 

حر زيارة  associated-effects-side-suspected-www.tga.gov.au/reporting- إذا كنت تفضل اإلبالغ عن ذلك بنفسك، فب 

vaccine-19-ovidc  . ي
ونن  واتباع اإلرشادات الموجودة عىل صفحة الموقع االلكب 

 بعد التطعيم   COVID-19اختبار 

مثل الحىم(. ومع ذلك ، فإن لقاح  ) COVID-19مع أعراض  COVID-19عض اآلثار الجانبية الناتجة عن التطعيم ضد قد تتشابه ب 

Pfizer COVID-19  وس حي وال يمكن أن يسبب  .  COVID-19ال يحتوي عىل أي فب 

 أو العزل إذا:   COVID-19قد ال يحتاج طفلك إىل إجراء اختبار 

ي أولتظهر عليهم أعراض عامة مثل الح •
ن بعد التطعيم   (2) ىم أو الصداع أو التعب فن  يومي 

ي الحلق أو فقدان حاسة الشم أو   •
أنت متأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية لديهم )مثل سيالن من األنف أوالسعال أوالتهاب فن

 فقدان حاسة التذوق(. 

ي واليتك / إقليمك للحصول
عىل أحدث المعلومات. قد تتغب  هذه النصيحة   ومع ذلك، يجب عليك التحقق من اإلرشادات الحالية فن

ي لـ 
ي منطقتك المحلية. قد يحتاج طفلك إىل إجراء اختبار  COVID-19إذا كان هناك تفسر

ي معايب  أخرى،   COVID-19فن
إذا كان يستوفن

ي  COVID-19عىل سبيل المثال إذا كانوا عىل اتصال وثيق بحالة  ي شك، فاطلب التقييم الطنر
 .  معروفة. إذا كنت فن

 تذكر موعدك القادم 

ن من لقاح    طفلك جرعتي 
ة  أسابيع، لمجموعة جرعتهم األولية.   8بفاصل ، Pfizer COVID-19من المهم أن يتلق  يمكن تقصب  فب 

ي أي   3الجرعات إىل 
ي أو قبل أن يبدأ طفلك فن

ي حاالت معينة، عىل سبيل المثال كجزء من االستجابة المحلية للتفسر
أسابيع عىل األقل فن

ي وقت مبكر.   عالج مثبط للمناعة. 
 سينصح مزودك إذا كان يجب إعطاء الجرعة الثانية لطفلك فن

ما لم تكن هناك ظروف خاصة، فمن األفضل لطفلك أن  . COVID-19من المرجح أن تؤدي الجرعة الثانية إىل إطالة مدة الحماية ضد 

 من ف  8يحصل عىل جرعته الثانية بعد 
ً
ة  أسابيع بعد األوىل )بدال ة أقض( ألن االستجابات المناعية األفضل تكون أكبر احتمالية بعد فب  ب 

 أطول.  

 كيف يتم استخدام المعلومات الخاصة بك وتسجيلها 

  للحصول عىل معلومات حول كيفية جمع التفاصيل الشخصية لطفلك وتخزينها واستخدامها ، تفضل بزيارة 

vaccinations-19-covid-for-notice-websites/privacy/privacy-our-www.health.gov.au/using.  

ي صيدلية، فيجب أن تشارك الصيدلية بعض المعلومات الشخصية لطفلك مع 
  Pharmacyإذا كان طفلك يتلق  التطعيم فن

Programs Administrator   الية. مزيد من المعلومات حول سبب الحاجة إىل حن  يتمكن من المطالبة بالدفع من الحكومة األسب 

ي يتم مشاركتها متوفرة عىل الرابط أعاله. 
 ذلك وما هي المعلومات الن 

ي 
يمكنك . Australian Immunisation Registerبموجب القانون، يجب عىل الشخص الذي يعىطي التطعيم لطفلك تسجيله فن

نت من خالل: قراءة   سجل التطعيم الخاص بطفلك عبر اإلنب 

 Medicareحساب  •

 MyGovحساب  •

http://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
http://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
http://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
http://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
http://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
http://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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 Individual أو معّرف رعاية صحية فردي Medicareيمكنك التسجيل لهذا برقم ) My Health Recordحساب  •
Healthcare Identifier) .) 

 

 مزيد من المعلومات 

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات التفصيلية حول تطعيم طفلك ضد 
فإن المواقع التالية تحتوي عىل  ،  COVID-19إذا كنت ترغب فن

 بعض المعلومات المفيدة: 
 

 هل هذا صحيح
ً
COVID: -programs/covid-and-www.health.gov.au/inituable-19؟ أحصل عىل الحقائق حول لقاحات ا

91-true-it-vaccines/is  
 

ي  COVID-19و تطعيم   COVID-19أسئلة شائعة حول 
children-and-19-19/covid-www.ncirs.org.au/covid- األطفال:   فن

questions-asked-requentlyf  

 

COVID: -in-vaccination-19-https://mvec.mcri.edu.au/references/covid-19معلومات حول تطعيم األطفال ضد

children  

 

ن ) COVID-19لقاحات  CDC:) -www.cdc.gov/coronavirus/2019لألطفال والمراهقي 

teens.html-cov/vaccines/recommendations/childrenn  

 

 020 080أو اتصل عىل  languages-vaccines-www.health.gov.au/covid19للمزيد من المعلومات بلغتك، تفضل بزيارة 

 الشفهية، اتصل عىل 1800
ً
َجَمة ْ

ر  .131 450. لخدمات الب 

 
 

  

http://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/is-it-true
http://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/is-it-true
https://www.ncirs.org.au/covid-19/covid-19-and-children-frequently-asked-questions
https://www.ncirs.org.au/covid-19/covid-19-and-children-frequently-asked-questions
https://www.ncirs.org.au/covid-19/covid-19-and-children-frequently-asked-questions
https://www.ncirs.org.au/covid-19/covid-19-and-children-frequently-asked-questions
https://mvec.mcri.edu.au/references/covid-19-vaccination-in-children
https://mvec.mcri.edu.au/references/covid-19-vaccination-in-children
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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 نموذج الموافقة عىل  
األطفال الذين : COVID-19ِلقاح  

ن  اوح أعمارهم بي     11إىل  5تتر
ً
 عاما

 . )COVID-19 Comirnaty )Pfizerقبل تعبئة هذا النموذج، تأكد من قراءة ورقة المعلومات أعاله عىل لقاح 

   2021ديسمبر   14آخر تحديث: 

 كال نعم قائمة التحقق من الموافقة  

ي الحلق أو الحىم، أو كان يشعر بتوعك بأي شكل من   .1
 بالسعال أو التهاب فن

ً
هل أصيب طفلك مؤخرا

 األشكال؟  

  

   من قبل؟   COVID-19أصيب طفلك بـ هل  .2

   من قبل؟ COVID-19هل تلق  طفلك ِلقاح   .3

 طفلك من رد فعل خطب  نتيجة ِلقاح أو دواء؟  .4
   هل عانن

ي جهاز المناعة )نقص المناعة( أو أي اضطرابات مناعية؟  .5
ي طفلك من ضعف فن

   هل يعانن

ي  .6
م؟  من هل يعانن

ر
م، أو يتناول أي دواء لتسييل الد

ر
ي الد

   مشاكل نزيفية أو مشاكل أخرى فن

ي القلب؟   .7
   هل عانن طفلك من أي مشاكل فن

/ صانع القرار البديل الذي لديه السلطة لتقديم الموافقة عىل التطعيم   .8 هل أنت أحد الوالدين / الوىصي

 نيابة عن هذا الطفل؟  

  

ي لقاح  7إىل  1عىل أي من األسئلة من  نعم إذا أجبت بـ 
 عىل تلق 

ً
ك التحدث إىل  ومع ذلك يجب علي ،  Pfizer -COVID {19، فقد يظل طفلك قادرا

 لمناقشة أفضل توقيت للتطعيم وما إذا كانت هناك حاجة إىل أي احتياطات إضافية. 
ً
ي التطعيم أو طبيب القلب أوال

 طبيبك العام أو أخصان 

 

 معلومات الطفل 

  االسم: 

م 
َ
             : Medicareَرق

م 
َ
  Individual Health Identifierَرق
(IHI ) :إذا كان ينطبق 

 

  تاريــــخ الميالد: 

  العنوان: 
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  الجنس: 

ي البيث:  
ي تتحدثونها فن

  اللغة الن 

  بلد المولد:  

 ؟ Torres Strait Islanderو/ أو  Aboriginalهل ابنك 

 فقط  Aboriginalنعم،  

 فقط  Torres Strait Islanderنعم،  

   Torres Strait Islanderو Aboriginalنعم،   

 كال   

 أفضل عدم االجابة 
 

 تفاصيل الوالد / الوصي  

  :اسم الوالد / الوىصي 

م الهاتف:  
َ
  َرق

 : ي
ونن يد االلكب    عنوان البر

ي ِلقاح 
  COVID-19الموافقة عىل تلقر

 أؤكد بأن: 

ي تم تقديمها ىلي بشأن التطعيم ضد  
   للطفل المذكور أعاله COVID-19لقد تلقيت وفهمت المعلومات الن 

وط وأي ظروف خاصة أخرى مع مقدم    ي ناقشت هذه الرسر
وط المذكورة أعاله عىل هذا الطفل، أو أننن ال تنطبق أي من الرسر

 الرعاية الصحية المنتظم و / أو مقدم التطعيم  

 أو صانع القرار البديل  أنا والد الطفل أو الوىصي عليه  

 .Pfizer COVID-19لدّي سلطة تقديم الموافقة لهذا الطفل وأوافق عىل أن يتلق  الطفل المذكور أعاله ِلقاح  

  اسم الوالد / الوىصي / صانع القرار البديل:  

 / صانع القرار  توقيع الوالد / الوىصي 
 البديل:  

 

  التاريــــخ: 

(  14تاريــــخ آخر تحديث:     2021)ديسمبر
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 الستخدام المزود: 

  االسم: 

م 
َ
             : Medicareَرق

 :  1الجرعة 

  تاريــــخ إعطاء التطعيم:  

  وقت تلقيه:  

  : COVID-19العالمة التجارية للقاح 

  رقم الكمية الُمَعدة:  

م المسلسل:  
َ
ق   الرر

  موقع حقن التطعيم: 

  اسم مزود خدمة التطعيم:  

 : 2الجرعة 

  تاريــــخ إعطاء التطعيم:  

  وقت تلقيه:  

  : COVID-19العالمة التجارية للقاح 

  رقم الكمية الُمَعدة:  

م المسلسل:  
َ
ق   الرر

  موقع حقن التطعيم: 

  اسم مزود خدمة التطعيم:  

   2021ديسمبر   14آخر تحديث: 


