
موافقة القاصر الناضج

الموافقة الخاصة باللقاحات
نشجع اآلباء أو األوصياء وأطفالهم على مراجعة المعلومات حول اللقاحات 

الُمقدمة ونماذج الموافقة ومناقشتها، واتخاذ القرار معًا بشأن التحصين.

في حالة وجود عيادات التطعيم ضد كوفيد-19 في المدارس أثناء ساعات 
الدراسة، فسيتم تقديم نماذج الموافقة ومعلومات التحصين إلى الطالب مسبقًا 

الصطحابها إلى المنزل للنقاش بشأنها.

موافقة القاصر الناضج
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 19 عاًما ويمكنهم فهم الفوائد وردود الفعل 

المحتملة للقاح، والخطر وراء عدم التحصين، بمقدورهم قانونًا الموافقة 
على التحصين أو رفض ذلك بمفردهم. ويعني هذا أن بإمكان طفلك اتخاذ 

القرار بنفسه بشأن الحصول على أي لقاح أو عدم الحصول عليه.

يتم العمل بهذه الطريقة منذ تشريع قانون القصر لعام 1996 في بريتش 
كولومبيا، ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول موافقة القاصر 
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الموافقة المستنيرة
قبل قبول الموافقة من أي طفل، يجب على مقدم الرعاية الصحية تزويد 

الطفل بالمعلومات حول اللقاح. وسيراجع مقدم الرعاية الصحية المعلومات 
www.healthlinkbc.ca/health� ىالتالية مع الطفل )متاحة عل

 :)linkbc-files/covid-19-vaccines
اللقاح المفترض حصوله عليه	 
فوائد الحصول على التطعيم	 
مخاطر عدم التطعيم	 
اآلثار الجانبية الشائعة والمتوقعة	 
اآلثار الجانبية النادرة الخطيرة	 
األسباب الطبية لعدم تلقي أي لقاح	 

سيتيح مقدم الرعاية الصحية للطفل الوقت الالزم لقراءة المعلومات والفرصة 
لطرح األسئلة. ومن ثم سيتم طرح بعض األسئلة على الطفل للتأكد من فهمه 
للمعلومات واستعداده التخاذ قرار. وأي طفل يقدم موافقته بنفسه، يجب عليه 

منح اإلذن قبل التمكن من مشاركة سجالت تطعيمه مع الوالد أو الوصي.

إذا كان مقدم الرعاية الصحية غير واثق من فهم الطفل أو من استعداد الطفل 
التخاذ قرار، فلن يتم تطعيم الطفل من دون موافقة الوالد/ الوصي.

كيف يتم الحصول على الموافقة المستنيرة

حصل مقدمو الرعاية الصحية المكلفين بتقديم التطعيمات على 
التدريب الالزم لمناقشة الموافقة مع األفراد وتقييم مدى قدرة 

الشخص على منح الموافقة.

عملية الموافقة المستنيرة:
خاصة بالتطعيم	 
تركز على العميل	 
طوعية	 
يتم الحصول عليها دون تحريف المعلومات	 

خطوات الحصول على الموافقة المستنيرة:

COVID -19 Mature Minor Consent | Arabic

نوصي بشدة بضرورة قيام اآلباء واألوصياء 
بمناقشة عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 مع أطفالهم 

والعمل معًا التخاذ القرارات بشأن الموافقة على 
اللقاحات.

تقييم قدرة الشخص على منح الموافقة

تقديم معلومات قياسية

إتاحة الوقت الالزم لطرح األسئلة واإلجابة عنها

منح الحق في رفض الموافقة أو إلغائها 4
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