
 

 
 

 املفاوقة عىل إعاطء لحاق كڤوید-19
Cincinnati Children’s Hospital) یسفورزكرم  سمتتانیسنیس ىفشيألل طلاف زكرم نیس ىفشتسمسنیاألل يتطافل لاطبي 

 enterك حاقل )C lacideMوڤید-م 91ن رجعتیلل نطالب نمم معأ غلبتارھم 12 عاما فأكثر.
 لمكأ اذھ منلاوذج قفط ذإاتنك  ل حمستسطب كلفتيقل عرجة أوةیناثو ىل حاقل نم وكڤدی-19.

 

 مسا لامردسة: صلاف ردلااسي:

 ریجست ىجایب لینتا لاطلابأب حرف عابطلاة
 مسا لاطلابا) للبقا ،الا مسألول) مقر جسلال بطلاي )MRN)/الملف:

ا ألصل اإلثني: ا يلوألمرتم/عده ياعرلاةلا رسيئي اذإ) ناك تخمفللا نع اميرض):
ينابسه 

ابسه ريغ ني

نجلا سنع دلا الودة:
ىثنأ  ذ كر

ذ ريغ لك

 ا خيراتلاليمد:

ورألا صل العرقي:  ناكس أالاكس األصلأ   نويرميكي دنهي   ويسآيأ     سمأ/دوركيينم  أصلأ فيرقي   ناكس اواهي األصلنوي ريغ     عمف
يبأ ضت     فضلا مدع إلباجة

 مرلاز
 يربلادي:

اونع راشلاع: دملاينة: ولاالةي: ملاقطاعة:  ن

اونع ربلايا دإللكنورتي  تاهفنملا زل: تاهلاف دبلايخلا/للوي: ن

 جھةاصتا لا لطاورئ:
 االسم:                                                                 ص   ةل لاقرابة:                                                     اهلا  فت:  

 ي لهماننك رمالسةةهج  تاصالا لطراوئا لاخصة معن    ؟كب    ال

 ةلئسأ زرفلا ملاسبق:
 1. رهظأ له   لافطةجيتن ل اجيإبيف ةي ابتخاروك ڤيد-9ا يف 1أللا مايعةرش املاضي؟ة    نعم    ال

وذ اد ةساح لاتق  2. لا ىناع له  فطأ ليا نم األعراض يلاتلاةدح يوأ اث تفاقيدل تمهعسلا  :الا ،لقا ،ءيإلهساحلا ،لمف ،ىقادنةساح  مشلا دحثيف ،اقن
 حديثا، تلاها باحللق، ناليس وأ األنف؟ معن   ال   

ارا من ملادرساعرلا/ةيلا ةناهراكم/ةينلا عمل) ا ببسبلعترض لكوڤدي-  3. خي له  ضعطلا فل ايلاح عللزمب لفرعيدم ةرا ةيلصحتت) ةضما نإلشعت
 ؟91 معن    ال

 4. لت له  قطلا ىفع لالوكل اجڤيد-ب 91أماسج مضاوأ ةد نع امزالب رطقيلا قحلا يف نورييف دلا تيعسنوي ملا اماضي؟ة معن          ال
 5. أ له  صيلا بفطأب لير دت لعف سحدش يسيد ل نماقوأ ام ح ح دعبقنهيف ءاودب  رولاديذلاو ،ي ص ببسعا يف ةبولنتسفا وأ ،سختدما مقحن

 نيبإفنير (i-Penلا وأ ،)pEعا جالليبط لاطرائ؟ معن      ال

 6. لت له  قطلا ىفأ ليل قا يف حاألرعبرشع ة اموي لاامضيمعن    ؟ة ال  
 7. لت له  قطلا ىفا لجلةعر األىلو نم لقوك حاڤدي-9معن    ؟1   ال اذإ    تناك اجإلن ةباعىتمف ،م ؟نيأو

 
 يأن                                                                                                                تم     ى                                               

 
 إ تناك اذإجكتبا معن""ىلع  األئسلة 1، 2، 3، 4 أوسي نلف ،6 مح للطفلتب لقي لقحا وكڤدي-9ولا يف 1قاحلا تلري .يىجا التصامب لقمد

 ياعرلاةا أليلوةلا خكب صا حتلددي ي ىتممنك طلفلكحلا صوع للهي.

 
الىجريف ،5  جحزعوم دتل قلي للااقشتسم يف حفى انيسنيستألل يفطم عم وأ لاقدملا عرا ةياأليلوةلا خاص بك.  إ تناك اذإجكتبا معن""ىلع  ؤسلا

https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/vaccines/schedule كنكمي جحزعوم دةرايزب  رلاابط 
 وتم)فاب رللغا ةإلنجزيليف ةقط .

https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/vaccines/schedule


 

 
 

 رتختسالاب صیدخما راطلائرزیاف حاقلل-یبونتیك )BIONTECH-ا )REZIFPلكل داضموڤید-19لل وقةیا م نمضر وكلارانو ملاستجد 2019

 وك)ڤید-ل )91شألخاص یذلانلبت غمعأ ارھم 12 عاما فأكبر.
سراس-كوڤ-2 م تنأ دل وعتلقل يقرزياف حا-نويبتيكملا ضاد وكلڤدي-19 وللقةيا نم ضرم لاكانورو التسمجد 2019 (كوڤدي-9او )1لذيبسي بوريف هس 

 (RS-CoV-2حت .)ASتوي رشنةحلا قئاقلع هذه ىعم لاموتاست عهف ىلع كدمم خرطا وفدئاو لقرزياف حا-يبوكيتن ملاضاد وكلڤيد-9ذلاو ،1يدق  لتتقها
 ببسب ةحئاج وكيڤد-ا 91لنمتةرش حاليا.

(FDA) ل كدعاسي دق قحا رزياف-ويبنا كيتملضال دكوڤدي-9ولا يف 1قةيا ا نمإلصاوكب ةبڤدي-19دجوي ال . لقحا معتمد دإ نماا ةرألاو ةيذغألودية
 األيرمكل ةيلوقةيا ك نمڤودي-19. ىطعي لقرزياف حا-كيتنويب ملاضدا وكلڤدي-19 كسسلةج نم ريتعني ،فصلأ 3 امهنيب سح ،عيباقلا يف انعضلال دق .

 يمحي لقرزياف حا-كيتنويب ملاضدا وكلڤدي-9لا 1جميعلا نم عودى.
 

 ی نمجبع للت ھیقحاقل ي فارزی-یبولا كیتنمكل داضوڤدی-؟91
 صرإ تحدةرا لاغو ءاذاودلااب ءسالدختاا ملراطئ لقلرزياف حا-يبويتنكملا ضاد وكلڤدي-شألل 91خصا الي نيذبغلوم ننا لمعراع 61 مأف اكبر.

 

 نم ی الجبیلع ھ رزیاف حاقل يقلت-لا كیتنویبمداض وكلڤید-؟91
 ع يغبني الللت كييقل قرزياف حا-بيونلا كيتمضال دكوڤدي-إ 91ذا:

  أ    صبرب تدت لعف حيسس ديدش عبد لتقرج يعباس ةةقاذه نم  للاقاح.

  أ    صبرب تدت لعف حيسس ديدش اجتهأ ي م نمكتانو لا اذهقلاح.
 

 وف يھ امااقل دئح رزیاف-یبوكیتن اضملادوكل ڤدی-9؟1
أ تبث لقياف حازر-ويبنا كيتلضماوكل دڤدي-19 يقا نم يإلصاةب وكبڤدي-19عب دلت قيتعرج ينهنم  يفصلامهنيب  3 را لاسةيرير لاجارية، ن  تلا لالخجب

 و .عيباسافةرت ولاقك نم ةياڤودي-19 تسيل عمروفة ولا يفقا تللاحي.
 

 يھ ام مخقل رطااح رزیاف-یتنویبك ملاضكل داوڤدی-؟91

و ت لعف درحيسس شديد. ةداع ام حيددر ث لافلع تلاحيسس لالخ لامتحا كانه  ضيئادج ل تي نأسبب لقرزياف حا-يبوتنيملا كضاد وكلڤيد-ح يف 91دث
 د ةدعققئا ىلإ اسعدعب ة لتقل يقحا رزياف-ويبنا كيتملضال دكوڤدي-9ذهلو .1اا لق ،ببسدلطي بم نم كقدم دخملا ةتطعمي أنبت قلا يف ىماكنذلا يتت قلهيف ى

 للاقةرتف حا نيعمة ا تحتلالمحةظ ا دعبلطتعمي.نمو  ر تامالعدلا عفلحتلا سيس دشلايد:

  ص    عا ةبولنتفس، ا مروتلهجو لاوحلقةعرس ، ضبن لاقط ،بلفح يدشد شتنمورا يف لجسدلا ،موو ةخاولهن.
 

 تتوضمن اآلا راثجلةيبنا يتلا ا متبإلالغسب اهنع بب لقرزياف حا-يبويتنكملا ضاد وكلڤدي-19:
  لعف دودر     سحتيسيدش ةدودرو ،ةد سحت لعفسيغ ةيريدش دلثم ة طلافكحلا ،حةشلا ،ىروأ  مروت ولاجه،م يف ملأ وضعا لحقن،تلا عب، لادصاع،

 آاللا معضاللا ،ترآ ،ةشعالم ملافالصحلا ،مىوت ،روم مضعا لحقن،محا ررا ومضعحلا قا ،نلثغيان، عشلاوتب روعك، ا مروتلدغدا لملفاوةي
 ت)ضخا ملعقد للامفا ،)ةيواإلسهال، لاقلأو ،ءيما يف لارذع.

إقرار الموافقة: رقأ اوأوقف لعى يننأ دق رقأت وهفايبلا تمنتا الواةدر يف اذه نلاومجذ نأوه دق مت لارد لعى جمعي سأئلتي. وقد مت إبيغال
رغلابض من لقاح وكڤدي-19، لاومطاخر اوفلدئاو التحمملة. أوقرفاومب قيتط وةيعا ىلع لاسحام ملكرز مسشتفى سينسيتاني طأللفلا الطبي،
 اشملار لإيه يف هذا لانومذج صتخالابار "CCHMC"، ءاطعإب لقاح وكڤدي-19 لفطلي. جيوب عإطءا جلارةع الةيناث بعد 21 اموي نم تقلي

 رجلاعة األلوي. وسف لتيقى طفلك هتعرج ناثلاية يف نفس لامناك لاذي تقلى هيف جعرهت األىلو.
 
 
 
 

 وتقا يلو عيألمر/معتها دلياعرةلا رئيسي:                                                                                           يراتلا خ:                                    
 

 

وم:  لو مسايا ألمرم/تدهع لارةياع ئرلايحأب يسفرلا بطاعة: تاهلاف المحل


