
ما یجب أن یعرفھ الوالدان

ما أھمیة أن یتلقى طفلك اللقاح؟

للمزید من المعلومات

الجرعة والوقت

لقاحات األطفال
ا11-أشهر 6بعمر  عام�

27 July 2022 811أو اتصل على رقم bccdc.caتفضل بزیارة ،المزید من المعلوماتللحصول على 

.لألطفال) الحمض النووي الریبوزي المرسال(mRNAاعتمدت وكالة الصحة الكندیة نوعین من لقاحات •

.عاًما11-أشھر 6لألطفال بعمر مودیرنالقاح•

.عاًما11-أشھر 5لألطفال بعمر فایزر بیونتیكلقاح•

.  19-تساعد اللقاحات في حمایة طفلك من التعرض إلصابة شدیدة بفیروس كوفید•
.األطفال الملقحون أقل عرضة بكثیر لدخول المستشفى

ویندر التعرض لردود فعل خطیرة . أیام3-1عادةً ما تكون اآلثار الجانبیة خفیفة وتدوم . تلقى المالیین من األطفال اللقاح بأمان•
.  وتتم معالجتھا سریعًا

سیتم إعالمك عندما یكون طفلك . تلقي اللقاحقم بالتسجیل في نظام •
.مؤھالً لتلقي جرعة اللقاح األولى والثانیة

2الجرعة 1الجرعة 

أسابیع8

19-جرعتین من لقاح كوفیدیوصى بأن یتلقى األطفال 
.  أسابیع8یفصل بینھما فترة 

-) BCCDC(مركز مكافحة األمراض في بریتیش كولومبیا •
19-بیانات كوفید، األطفال واللقاحات

ImmunizeBC–كیفیة عمل اللقاحات •
تعزیز مناعة األطفال-تثقیف األطفال بشأن اللقاحات •
وكالة الصحة الكندیة-اختبار اللقاح واعتماده •

عمر من الشباب بجرعة أصغر یجب أن یتلقى األطفال والرضع •
.  والبالغین للحصول على مستوى الحمایة نفسھ12-17

في نفس وقت تلقي 19-یمكن لطفلك الحصول على لقاح كوفید•
.اإلنفلونزالقاحات الطفولة األخرى، بما في ذلك لقاح 

".تلقي اللقاح"قم بالتسجیل في نظام 
getvaccinated.gov.bc.ca: عبر اإلنترنت

1-833-838-2323: عبر الھاتف

لى سیتم إعالمك لحجز موعد عندما یكون طفلك مؤھالً للحصول ع
.ةمرة أخرى لتلقي الجرعة الثانیالتسجیل وال یلزمك . اللقاح

من المؤھل؟

یة ال یحتاج األطفال إلى بطاقة الرعایة الصح•
.  اللقاحلمقاطعة بریتیش كولومبیا للحصول على

ي ال بد من حضور أحد الوالدین أو وصي قانون•
قریبمثل (أو غیر ذلك من مقدمي الرعایة 

.  لمنح الموافقة) بتربیة الطفلیقوم 

من حالة 19-یعاني معظم األطفال الذین یصابون بفیروس كوفید
ى رعایة مرضیة خفیفة، إال أن البعض یعاني حالة شدیدة ویحتاج إل

لمدة أسابیع وقد تستمر المشاكل الصحیة لدى البعض. في المستشفى
ولكن اللقاحات تساعد على منع الحاالت المرضیة . أو أشھر

.  19-الخطیرة بسبب كوفید

كیفیة الحصول على اللقاح؟

.  19-مؤھل لتلقي لقاح كوفیدأشھر أو أكبر 6أي طفل یبلغ من العمر 
.  واللقاحات مجانیة

http://www.bccdc.ca/
https://www.getvaccinated.gov.bc.ca/s/
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children
http://www.bccdc.ca/health-professionals/data-reports/covid-19-surveillance-dashboard
https://immunizebc.ca/how-do-vaccines-work
https://kidsboostimmunity.com/champ
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/development-approval-infographic.html
https://www.getvaccinated.gov.bc.ca/s/
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ن إخبار ولكن یمك. یجب إخبار األطفال بالعمر المدرسي بشأن التلقیح قبل الموعد بیوم واحد-إعالم طفلك 
.األطفال بعمر ما قبل المدرسة قبل الموعد بوقت قصیر

من المھم أن یفھم األطفال ما سیحدث خالل الموعد. شجع طفلك على طرح األسئلة-اإلجابة عن األسئلة 
.  ویشعرون بالراحة

االستعداد للتعامل مع التوتر 

ھا قبل ووضع. شراءھا دون وصفة طبیة من معظم الصیدلیاتیمكنك .كریمات أو الصقات التخدیر قد تفید•
.ساعة من الموعد

ال تجعل طفلك یركز انتباھھ على اإلبرة بذكر تعلیقات، مثل •
.  ، فقد یزید ذلك من الشعور بالتوتر"سوف تكون على ما یرام"و" سینتھي األمر سریعًا“

.بواسطة األلعاب وأسالیب التنفسحاول تشتیت انتباھھ بدالً من ذلك، 

.  لتھدئتھ والحفاظ على ثباتھبإحكام في حضنكیمكنك إمساك طفلك •

نھم مساعدتك مع یتمتع مقدمو الرعایة الصحیة في عیادات التلقیح بالتدریب المناسب للتعامل مع األطفال ویمك•
.الطفل

عة وعادة ما ھذه أعراض شائ. في الذراع وإرھاق وألم في الجسمألم خفیف بعد تلقي اللقاح، مثل آثار جانبیة خفیفة قد یعاني طفلك من •
.  أیام3-1تختفي خالل 

اإللھاءاالسترخاء،التھدئة، السؤال، : CARDنظام لمساعدة األطفال بالعمر المدرسي، جرب -

لعبة التنفس رب ج. إذا كان طفلك متوتًرا بشأن اإلبر، فعلمھ أسالیب تنفس بسیطة للحفاظ على ھدوئھ•
.التي طورتھا مستشفى بریتش كولومبیا لألطفالمن البطن

المزید HealthLinkBCویقدم . صفحات التلوینو قصة لقاح الدب جیسيیمكنك االستفادة من •
.حول إعداد طفلك لتلقي اللقاحمن المعلومات

عل دقیقة بعد الموعد حتى یتمكن مقدم الرعایة الصحیة من عالج أي ردود ف15ستنتظر •
.  خطیرة نادرة قد تحدث

طلب بعد تلقي اللقاح، إذا الحظت ظھور أعراض، مثل ألم الصدر وضیق التنفس، فا•
.911المساعدة الطبیة أو اتصل على الرقم 

لقاحات األطفال
ا11-أشهر 6بعمر  عام�

قبل الموعد

یوم الموعد

بعد الموعد

811أو اتصل على رقم bccdc.caتفضل بزیارة ،المزید من المعلوماتللحصول على 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/numbing-creams-patches-for-immunizations
https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/CARD_Vaccination_Handout.pdf
https://respiire.com/COVID-19.html
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Children_Vaccine_colouring_bw.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Superhero_crest.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/better-immunization-experience-your-child
http://www.bccdc.ca/
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