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 (-C/IM-01a: رقم نموذج) التطعيمات سجل بيانات باستكمال الخاصة أدناه التعليمات على االطالع يرجى

  اإلنجليزية!يجب استكمال بيانات نموذج التطعيمات باللغة 
 

 التطعيمات سجلبيانات تعليمات استكمال 
 

 تعليمات عامة:

 عليها الصحية الرعاية ممارس وقيعت على والحصول التالية والبيانات المعلومات كافة استكمال يجب. 

   يُسمح لك بالتسجيل في الفصل الدراسي القادم.، فلن إذا كان هذا النموذج غير مستوف 

 .غير مطلوب إجراء فحص طبي 

  غامق بخطيجب كتابة جميع البيانات. 

 وصورة من إذن ولي األمر )للطالب الذين  الطبي العالج تأمين وبطاقة الطبي التأمين لبطاقة الخلفيو األمامي الوجهين من صورة إرفاق يرجى

 عاًما(. 18تقل أعمارهم عن 

هذا إذن مني بإجراء التشخيص والعالج على النحو الالزم البني/ ابنتي وأوافق على تقديم  (:عاًما 18)للطالب الذين تقل أعمارهم عن  ولي األمر/ الوصي إذن

 المعلومات المتعلقة بحالته/ حالتها الصحية إلى مسئولي الجامعة اآلخرين عند الضرورة.
 

 

  1956 عام بعد المولودين الطالب جميع من – مطلوب -1

 (.اشهرً  12 بلوغ بعدجرعة واحدة مطلوبة إم آر )الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية( )لقاح إم 

 

  الطالب جميع من – مطلوبة معلومات -2

 يالدرن الرئومرض استبيان مخاطر  – أ2

 ؟الدرنأو اختبار الدم الذي يكشف عن مرض  جلديالختبار االنتيجة إيجابية في سبق لك الحصول على هل  -1

  ؟الدرنبمرض اتصال وثيق بشخص مريض كنت على  أنهل سبق لك، بحسب ما تتذكر،  -2

 * الخمس الماضية؟السنوات إلى الواليات المتحدة خالل  وسافرتإحدى الدول الواردة أدناه هل ُولدت في  -3

  * ؟إحدى الدول الواردة أدناهشهر واحد في تزيد عن لمدة استقريت هل سافرت أو  -4

  ؟منذ فترة طويلة هوجودأو  كامنسل مرض إلى وجود  مما أشارخضعت من قبل إلى تصوير باألشعة السينية وأظهرت تغييرات بالصدر هل  -5

أو األورام  أو اللوكيميا أو الفشل الكلوي المزمن السكري ىمرض لمث ،تمت العدوىإذا ال إلصابة بمرض ا خطرزيادة بمرتبطة مرضية هل لديك حالة  -6

أو ة سوء االمتصاص المزمن متالزمات أوتقصير األمعاء أو  أو استئصال المعدة أو فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز أو انخفاض وزن الجسم الليمفاوية

خضعت من قبل  هلأو  ؛مناعةالاضطرابات  غير ذلك من اليوم لمدة < شهر واحد(، أو ملجم/ 15لفترات طويلة )مثل بريدنيزون < كورتيكوستيرويدلالعالج با

 أعضاء؟  عزرعملية ل

أو منشأة  مالجئ الأو  ياتمستشفال إحدى أو دار لرعاية المسنين أو نوسجأحد الفي أماكن تجمع عالية المخاطر، مثل  اأو مقيمً  اأو موظفً  اهل كنت متطوعً  -7

 الماضية؟  اعشر شهرً  ياالثن خاللصحية الرعاية غيرها من منشآت السكنية أو 

  ؟المخدراتتعاطي من هل لديك تاريخ  -8
 

 قبرص، كوبا، كوستاريكا، تشيلي، كندا، البريطانية، فرجن جزر بلجيكا، باربادوس، البهاما، جزر النمسا، أستراليا، وبربودا، أنتيغوا آندورا، ألبانيا،  *

 إسرائيل، إيرلندا، اإلسالمية، إيران جمهورية إيسلندا، المجر، غرناطة، اليونان، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، مصر، دومينيكا، الدنمارك، التشيك، جمهورية

 لوسيا، سانت ونيفيس، كيتس سانت بورتوريكو، عمان، النرويج، نيوزيالند، هولندا، ناورو، المكسيك، مالطا، لوكسمبورج، لبنان، األردن، جامايكا، إيطاليا،

 األمريكية، المتحدة الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، العربية اإلمارات سويسرا، السويد، إسبانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، السعودية، العربية المملكة ساموا،

 .غزة وقطاع الغربية الضفة

 

أعاله،  الواردة. أما إذا أجبت بـ "نعم" على أي من األسئلة فلن يُطلب منك أي إجراء إضافيأعاله،  الواردةإذا أجبت بـ "ال" على كافة األسئلة  - ب2

 من أشهر 6 غضون في، (IGRAطريق الدم )فحص الدرن عن اختبار أو  (TBT) عن طريق الجلدالدرن  لكشفمانتو  اختبارخضوع إلى ال فمطلوب منك

إذا كانت نتيجة فحص الدرن عن طريق الجلد أو الدم إيجابية، . الشرط األساسيالطالب من هذا  السابقيعفي لقاح بي سي جي  الو، الدراسية الفصول بدء

 .في الواليات المتحدة األمريكية الذي تم إجراؤهالسينية باألشعة الصدر  تصويرنتائج  فيرجى إرفاق

 



 تعليمات    2صفحة 

  * للمعلومات فقط. يرجى عدم تعبئة هذا النموذج.

 (3/11) (CDC*التوصيات الجديدة لمراكز مكافحة األمراض واتقائها )   من جميع الطالب  –معلومات مطلوبة  -3

 لقاح ضد التهاب السحايا بالمكورات السحائية أ3

 يرجى تزويدنا بتواريخ اللقاحات.

 ( 3/11التوصيات الجديدة لمراكز مكافحة األمراض واتقائها )

من  يتم تطعيمهمسنة الذين لم  21إلى  19، كما يجب تطعيم البالغين الصغار من سن Menveoأو منفيو   Menactraسنة بمناكترا  18إلى  11يجب تطعيم جميع المراهقين والمراهقات من سن 

    .سنة 16ين أخذوا جرعتهم األولى قبل سن قبل والملتحقين بالجامعة. وتنصح مراكز مكافحة األمراض واتقائها بإعطاء جرعات منشطة لهؤالء الذ

  

 )لقاح التهاب السحايا(  عنه والتنازلالسحائية  اتلقاح المكور ب3

 المكورات السحائية. ولقاحالمزيد حول التهاب السحايا  لالطالع على   www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/#meningزيارة الموقع:  يرجى

 اللقاح( قد أخذتإذا كنت  الزملقاح المكورات السحائية )غير  التنازل عن ج3

 .قررت عدم أخذ اللقاح ---قررت أخذ اللقاح.  ---

 __________X_______التاريخ:   ____ ___________X__________توقيع الطالب: 

 / الوصي التوقيع على هذا النموذج.ولي األمرمن العمر، يتعين على  عاًما 18إذا لم تكن تبلغ 

 __________X_______التاريخ:   ____ ___________X__________/ الوصي: ولي األمرتوقيع 

 هذا النموذج. يرجى عدم تعبئة* للمعلومات فقط. 

  تحصينات موصى بها -4

 السعال الديكي-الدفتريا-التيتانوسلقاح 

 لقاح شلل األطفال

 لقاح التهاب الكبد أ

 لقاح التهاب الكبد ب 

 لقاح مجمع اللتهاب الكبد الوبائي أ وب

 HPVلقاح فيروس الورم الحليمي 

 الحماق 

 أخرى 

 ممارس الرعاية الصحية )طبيب، ممرض ممارس، مساعد طبيب، ممرض( 

 ___________________________X______________________العنوان __________________X_______________االسم

 ________________________X_____________ (____)هاتف  ______________________X________________التوقيع 

 (بالنموذج إرفاقه يرجى) طبيةال ألسبابل طبيب من أو الدينية ألسبابل دين رجل من خطاب يشترط: التطعيمات من اإلعفاء

 

 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/#mening

