
 
 

نلعب نعمل ونتعلم ووتي تعيش فيها لكن االنهوض بالصحة في كولورادو وحماية االما  
 

 اخطار معدل التحصين في ادارة بودر التعليمية  
 

الدراسي,   22-2021لعام   لطالب          اولياء االمور  \عزائنا االباء  ا  
 

هما من استعدادهم للدرسة ويمنع طعيم جزءا ميعد الت تاكد من استعداد الطالب للمدرسة. جميع االشياء التي تحتاج الى القيام بها للنحن نعلم انك تفكر في 
صحية!  سنة دراسية البكم منى لكم ولطاالطفال من التقاط ونشر االمراض التي يمكن ان تجعلهم مرضى. نت   

صى بها بة والمواللقاحات المطلو  
ان يتم تطعيمهم ضد العديد من 12ى الصف حت الحضانات من الروضة و و طالب المدارس العامة او الخاصة ا و على رط قانون كولوراد ت يش*   
الخاص بصفحة ى الرابط صفحة عل, رجاء قم بزيارة اللمعلومات زيد من افاء. لم, ما لم يتم تقديم شهادة اعن ان تمنعها اللقاحاتاالمراض التي يمك     
    طالب الخاص بك ضد مايلي: تطعيم ال . يجب                       اللقاحات                                                   

   (  ي )                            والسعال الديكفتيريا والتيتانوس الد              
الكبدي   فيروس التهاب                 

(            الحصبة والنكاف والحصبة االلمانية )                                 
(   شلل االطفال )                       

الحماق )الجدري المائي(                     
 

وضة  . يجب ان يتلقى الطالب الذين يدخلون الرتها اللجنة االستشارية لممارسات التحصينية كولورادو التوصياتت التي وضعوال* تتبع   
,         جرعة واحدة من     6. يجب انت يتلقى الطالب الملتحقون بالصف                                              جرعاتهم النهائية من       
الرابط المبين.  ول اللقاحات الموصى بها على . يمكن عرض جدا عاما 11حتى لو كانو اقل من      

 
 

بها.   الب لكنها ليست مطحليمي البشري وفيروس الورم الورات السحائية وواالنفلونزما ومرض المك   صى باللقاحات ضد التهاب الكبد     * يو  

  

ستبعاد من المدرسة اال  

.  غيل لطالبك في الملف عفاء او خطة قيد التشمحدث او شهادة اجل لقاحات د الطالب من المدرسة اذا لم يكن لدى مدرستك سقد يتم استبعا           

ه من  د يتم استبعادقلبك اللقاح لهذا المرض,  رسة الطالب و لم يتلق طاه باللقاحات او تفشي المرض فى مدلوقاية من ذا اصيب شخص ما بمرض يمكن اا           

, فقد الحصبة سبيل المثال, اذا لم يتلق طالبك لقاح ة. قد يعنى ذلك ضياع وقت التعلم بالنسبة له وخسارة العمل واالجور بالنسبة لك. على ي طة المدرساالنش           

شخص ما بالحصبة.  بة يوما بعد اصا 21تبعاده من المدرسة لمدة يتم اس          

 

؟  ئلةلديكم اس  

لب حات التي يحتاجها الطاة المحلية حول اللقاادارة الصحة العامله باعطاء اللقاحات او والمرخص قد ترغب في التحدث الى احد مقدمي الرعاية الصحية             

ن سالمة واهمية اللقاحات في الروابط  م اسئلة. يمكنك ان تقرءا عكاو اذا كانت لدي           

 

 

لقاحات دفع ثمن ال  

, او اتصل بادارة                          رابطال نقراها, نية او مخفضة التكلفة ومقدميها الذين يقدمون اذا كنت بحاجة الى مساعدة في العثور على لقاحات مجا          

. يمكنكم 1-800-688-7777او على  1-303-692-2229ى الرقم ة علة بالوالي لوزارة الصح, او اتصل بخط صحة االسرة التابع الصحة العامة المحلية          

ى الرابط                                                                                       حلية الخاصة بكم علادارة الصحة العامة المالعثور على          

 

 

 سجالت اللقاحات 

.  ها لقاحايتلقون في محدث الخاص بطفلك الى المدرسة في كل مرة توصيل سجل اللقاحات الى يرج           

, رجاء قم بزيارة  زيد من المعلومات و. لمحصين في كولورادمعلومات الت ظام على سجل اللقاحات الخاص بك؟ قد يكون متاحا في ن هل تحتاج الى العثور          

على الرابط.  وقع الم         

 

 

ءات  فااالع  

صحية  , موقعة من مقدم الرعاية الفاء الطبي الى المدرسة عك تقديم شهادة االجب علي ب طبية, في ت السبااذا لم يتمكن الطالب من الحصول على اللقاحا          

وذج االعفاءمعلومات الطالب او مدرستك. يمكنك الحصول على نم, ما لم تتغيرةة مرة واحددقديم هذه الشهاك سوى ت اللقاحات. ما علي خص له باعطاء المر         

بط  ل الراال من خ          

 

K-12  

cdphe.colorado.gov/schoolrequiredvaccines 
DTaP, DTP, Tdap 

 (HepB) B 

  MMR 

  IPV 

 

DTaP, IPV, MMR and varicella  

 
Tdap 

 
cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/resources-parents.html. 

 
A 

 

SpreadTheVaxFacts.com, ImmunizeForGood.com, 
 and cdphe.colorado.gov/immunization-education. 

 

COVax4Kids.org 

cdphe.colorado.gov/find-your-local-public-health-agency. 

 

COVaxRecords.org  

 

cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. 

https://cdphe.colorado.gov/schoolrequiredvaccines
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/resources-parents.html
http://www.spreadthevaxfacts.com/
http://www.immunizeforgood.com/
http://cdphe.colorado.gov/immunization-education
http://www.covax4kids.org/
http://cdphe.colorado.gov/find-your-local-public-health-agency
http://www.covaxrecords.org/
http://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions


اب دينية, فيجب عليك تقديم شهادة االعفاء غير الطبية شخصي او السب عتقد اليا بسبب المزمنى الموصى به حالالطالب وفقا للجدول الاذا اخترت عدم تطعيم           

.  الى مدرستك          

 

. هناك طريقتان لتقديم االعفاء غير الطبي.  يونيو من العام التالي( 30يوليو حتى  1جديد ) ل عام دراسي ا في ك يجب تقديم االعفاءات غير الطبية سنوي   

ت, او  لقاحافاء غير الطبي بتوقيع مقدم القم بتقديم شهادة االع                

نت.  نتهاء من التعلم عبر االنترقم بتقديم شهادة االعفاء غير الطبي الي تم استالمها عند اال               

 

قابلة للتحميل ووحدة التعلم عبر االنترنت متاحة على الرابط  الشهادة ال  

 

 

 كيف حال مدرستك بشات اللقاحات؟  

لى نسبة من الطالب تم فة المدارس التي بها اعجهاز المناعي, في معرقد يرغب بعض االباء, وخاصة اولئك الذين لديهم طالب يعانون من ضعف ال           

ا. ال  وزارة الصحة بالوالية سنوي الميالد( الى  او تواريخ يس اسماء الطالب ) ولكن لالتحصين واالعفاء الغ عن ارقام تطعيمهم. يجب على المدارس االب           

ارس رج المد. يجب ان تد صوف في                        صة بها او تضع معيار االطفال الملقحين المو مدارس في معدالت التحصين واالعفاء الخاال تتحكم         

دالت التحصين واالعفاء قد تختار المدارس ايضا تضمين معمكتملة في هذه الرسالة. حصبة من اخر سنة دراسية ين و االعفاء من لقاح المعدالت التحص          

على الموقع.  فية ضا صين واالعفاء االمكنك العثور على معدالت التح للقاحات االخرى المطلوبة في المدرسة. ي           

         

صفحة  ل على قائمة كاملة بمعدالت التطعيم و االعفاء من الحصبة, المدرجة حسب المدارس, يرجى زيارة هذه ا للحصو        

cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. 

 

C.R.S. 25-4-911 

 

COVaxRates.org. 

 
visit this page  

 

http://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions
http://www.colorado.gov/pacific/cdphe/school-and-child-care-immunization-data
https://www.psdschools.org/programs-services/student-health/immunizations


 


