دائرة الصحة
مدارس ومجتمعات محليّة تتحلّى بصحة جيّدة
1151 Bronte Road
Oakville ON L6M 3L1

 13يونيو /حزيران 2022
عش ّ
األهال/أولياء األمور وطالب هالتون من الصف السابع إل الصف الثان ر
األعزاء،
ي
ي

ستقيم هيئة الصحة العامة بمنطقة هالتون عيادات مجتمعية للتطعيم لمساعدة الطالب يف الصفوف  12-7عىل تعويض
الجرعات الفائتة من اللقاحات المدرسية الهامة.
ً
ُت َ
روتينيا لطالب الصف السابع يف المدارس ضمن برنامج اللقاحات الدورية يف هالتون:
طرح ثالثة لقاحات
•
•
•

ّ
المكورات السحائية ( )®ACYW-135 (Nimenrix®/Menactraمطلوب للمدرسة)
لقاح
الوبان ب )( (ENGERIX®-B/Recombivax®HBموىص به)
لقاح التهاب الكبد
ي
ر
الحليم البشي (( )GARDASIL®9موىص به)
لقاح الورم
ي

ُ
ّ
البنامج مؤق ًتا منذ مارس/آذار  2020إل أبريل/نيسان  2022بسبب ِتبعات جائحة كوفيد .19-وكانت النتيجة عدم أخذ
أوقف ر
عديد من طالب الصفوف  12-7لهذه الجرعات الهامة من اللقاحات.
ُ
عب ر
ّ
اإلنبنت.
للتعرف عىل مزيد من المعلومات حول التطعيمُ ،ي ررج زيارة
يمكنك مراجعة سجل تطعيم طفلك وتحديثه ر
 halton.ca/immunizeأو االتصال بالرقم .311
ّ
ً
موعد يف العيادات
بدءا من  13يونيو/حزيران ُ ،2022يمكن لطالب الصفوف ( 12-7مواليد  )2009-2004المؤهلي حجز
ٍ
المجتمعية للجرعات الفائتة يف جميع أنحاء منطقة هالتون .باإلضافة إل ذلك ،ستكون هناك مواعيد متاحة للطالب السابقي
ّ
المؤهلي من مواليد  2002و 2003ألخذ جرعاتهم الفائتة.
لحجز موعد ،أو لمعرفة مزيد من المعلومات حول رشوط األهلية يف العيادات أو جدول المواعيد الخاص بها أو مواقعها ُي ررج
ّ
ر
للصف السابع يف هالتون أو االتصال بالرقم .311
اإللكبونية للقاحات المدرسية
زيارة الصفحة
ُ
مالحظة :لقاحات كوفيدُ 19-منفصلة عن برنامج اللقاحات المدرسية .لذا لن تعىط لقاحات كوفيد 19-يف هذه العيادات.
ّ
رّ
ّ
ّ
الرئيس المتابع لكُ .ي ررج االتصال بمقدم
تلق هذه اللقاحات من خالل مقدم الرعاية الصحية
قد يتمكن طفلك/أطفالك من
ي
ي
ّ
ئيس المتابع لك لمزيد من المعلومات ،وتذكر إبالغ سجل هيئة الصحة العامة بمنطقة هالتون بتطعيمات
الرعاية الصحية الر
ي ّ
عب ر
تلقيه ألي تطعيم/تطعيمات .ال تحتاج إل اإلبالغ عن لقاح/لقاحات كوفيد.19-
اإلنبنت بعد
طفلك ر
مع خالص التحية،
هيئة الصحة العامة بمنطقة هالتون

