
ا نسرادموا  نلافطأة  صحعل  ا وظفاح
ضامرلامن  ة يلاخ

ً
ضدلهم  حومن  ين خرالل  طفالواحصنتهم  قد ن تكو،  لكفاطأتطعيم  ند ع
ر ةلضااض  امرال

سرالدباعيم  لتطاحص  فئة  قا
من بد  ل ، يورنتا وأف  سة رلد ال  إب هالذ الك  طفاأيستطيع  حتى 

 :لية لتا ا ية  لعدا ض  ارمل ا ضد  تحصينهم 

ئية لسحاا ت ارلكواء اد

ي (يكلدال لسعاا )سيس  تويب

قحت لق و ف و أ 2010م  اعين  دولولال اطف لل *  ( ءلا ا ي رجد )ق لحما 

ق لخناا 

زالكزا 

جميع  هذه  ا للقاحات 
م جانية

ف  أونتا ر يو 

ل طفالاشلل  

لحصبة ا

ف لنكاا

نيةلال ا لحصبة  ا

ة ريابز قم  ، هاخذ بأص  لواى خرلات حاللقا ا عن  ت مالعلوامن  يد زل

 ontario.ca/vaccinesيو رنتا وأف  ح للقاا ل وجدقع  مو

حامية كل واحد منا تحتاج ألن نتساعد جميعاً.
عند تطعيم أطفالك، تكون قد حصنتهم واألطفال اآلخرين من حولهم ضد

.األمراض الضارة 

ويراتنوأف  يم طعت لال  ودبج م  تزل ا

ف يم  عتطلال ولجدا  ًقفو. لولاتك  يلووألي  ساوء صحاألك  فاطأل عظ فالح اعد ُيً، الداوتك  فصب
ً .ماعا 17 و 4بي  هم رمعأح واتتوة سرلدال إن بوهيذن يلذال فاطلاع يجميم  عتطيجب  ، يورتانوأ

 .س رالداف ة لبسهوتش  نتتي  لاة يلخط اض ارملان ميد  عدلان متهم  يمبح يم  عتط لام قوييث  ح

،زازلكا، قنالخاض ارمأضد ح قاللال عل فاطلال صوحت باثإيجب  ، سرالدايذ متليم  عتطن نوقالًقافو
يرجدو، يكلدال عالس ا، ةيئلسحاات ارلكواض رم، ةينلال اة بصلح ا، فنكال ا، ةبصلح ا، لفاط لاشلل  

ي غلل اافطلع ان م م ت د ي ق . وةسردلاق ب احتللد - ل ع م ب ي و ف  أ 2010م  اا ع ودلن وي ذلل اافطلء - ل الا
 .ة سرلدال  إب هالذان ممل  لكاباني  صمح 

لفعله ج  حتات ي لذاما  

فلك طل صوحن مكد  أتللة  يلحلاة معالاة صحلاة حدوو أبك  ص لخااة يصحلاة يعارلام قدمع مث تحد

. 
ن تكون  فل،  يمعتطلال وجدع  بتاقد  فلك طن كاا  ذإو. ةسرلدباق  تحالللة  مزللات حاقاللاع يجمل  ع

ى رخأت حاقاللة  جحاك  ناه

ة معال اة صحل اة حدوغ بلإن عل ولسؤانك  أعلم  تهل  

ةثلحدايم  عتط ل ات سجلن  عبك  ة صلخااة يلحل ا

بكص لخااة يصح ل اة يعارلام قدمم قويل ؟ فلكلط 

ل عر ثوعلل. نكعً لبدت لسجلاه هذن  عغ بللبا

ت ماعلول ان ميد  زلو  أ، ةيلحل اة معال اة صحل اة حدو

 . ontario.ca/vaccinesة ريازبم ُق، يمعتط لال حو

لتطعيم باعية  لتوا

سوف يحتاج الباء إل إكمل  جلسة توعية  حول ال تط عيم إذا أرادوا عدم أخذ أط فالهم  لل قاحات  مطلو ب ة
احة  لعا مة ال حلية الخاصة  بك  لز يد من الع ل ومات . لسباب غي  طبية . يرجى التصال بوحدة الص

ontario.ca/vaccines

https://ontario.ca/vaccines
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ل وحح اورلاذ اقنبإت احاقللام قوت، ماع 200من  كث أذ نم

 . ةيلاتلاض امرلاضد  تك لئاعصن  حوت احاقلل اعل  ل صولح ابقم  ! لالع ا

 (كيلدال عالس ا)س سيتويب
اند  لط فال والراهقي  والبال غي. ومن المكن أن ابب  لس عال الديك، وهو  مرض م عد، الس عال لفتات  طو يلة ع يُس

أيؤ  و التوقف  عن التنفس لفتة قصية من ايب  لرضع. حيث قد  يتسبب  بالتق عندما  يُص يكون  هذا الرض  خط ياً

اف  لدماغ وتش نجات ع ند اثل  لل تهاب الرئوي، ف ضلً عن إحداث تلف  أم  نه قد  يسبب  م ضاع فات  خط ية م الزمن. ك

الط فا ل .

 ( ءلااي رجد)ق حمل ا
إصل  ل   درجة م ئو ية،  بالضافة إل  قش عريرة 39جدري الاء مرض معد قد  ي تسبب  بالت عب،  صداع مع تدل، حمى  ت

ن تكوقد  و. ةللحك ة  ببلس اوء ارلحم ار ثوب لاه بيش ما  ر لظهوقي  بلساامي  يول او أم يول اف  صل فال او أت ضلع لاف  ل أو

 .ي ئورلاب تهال لاو، نذلات باتهال ا، ةييتبكلاة يلجلدات باتهال لاتشمل  و، ةيجدي  رلجدات فاعضام 

ئية حالس ات ارلكواء اد
اعد  ل تهاب السحايا  عدوى  بالغة  انها  ل تهاب السحايا. وي تقد  ُ حدث ال عدوى  بالكورات السحائية أمراضاً خط ية، من  ضم

الخطورة  تحدث نت يجة الت صال  بشخص ي تم تع ب صحة ج يدة  لك نه “حامل ” لل عدوى أو ال تلمس مع  شخص مريض 

ابل  لشو ك . اف  لدماغ والح اتسمم  لدموي وال تهابات  بالرض. وقد  يسبب  مرض الكورات السحائية ال

ز ازلك ا
ً الكزاز مرض خطي قد  يحدث عند دخول الوساخ الحاملة لجراثيم الكزاز ف جرح ف الجلد. وهو ما قد يسبب  تش نجا

اف  لع ضلت واضط رابات  خط ية  .

ق خنال ا
اف  لنف  والح نج رة والجلد. يُسبب  هذا الرض ال تهاب الحلق، الحمى، وال قش عريرة. وقد  يزيد  الخ ناق مرض  خطي 

اف  لع صا ب . افشل  ل قلب، وتلف  اف  لتنفس،  الخ ناق تعق يداً مس ب باً مشاكل 

ل طفالال شل
ايب  لشخاص عن طريق  مياه الشب أو تناول أط عمة  ملوثة بفيوس  اشلل  لط فال من المراض الخط ية التي قد  تص

اتلف  لع صاب، الشلل  مدى  اشلل  لط فال  أل  خر. وقد  يُسبب  مرض  اشلل  لط فال. وقد  ينتش  هذا الرض من  شخص إ

اتى  لوت  . الح ياة، أو ح

النكاف 
النكاف مرض فيوس معد يتميز بالحمى، الصداع، بالضافة إل تورم الخد  والفك والرقبة. قد يُحدث هذا الرض 

اف  لدما غ . م ضاع فات مثل  ف قدان السمع والل تهاب 

حصبة ل ا
ال  رت فاع درجة الح رارة، الس عال، الط فح الجلدي، س يلن النف، واحم رار  ايد  ل عدوى . تؤدي إ الح صبة هي  فيوس  شد

اثل  ل تهابات الذن والل تهاب الرئوي . ابب  لح صبة  ب ضاع فات م العي ني. وقد  ت تس

نية لالا حصبة  لا
الح صبة ال لانية هي  مرض معد  يس ببه فيوس. وقد  يؤدي  هذا الرض إل الصابة بالحمى، الط فح الجلدي، ال صداع، 

اند  ل نساء الحوامل  أم  نه قد  يُسبب  م ضاع فات  خط ية ع س يلن أنف  مع تدل، واحم رار العيني  )ال تهاب الل تحم ة (. ك

اند  ل بال  غي . وأط فاله ن، وال تهاب ال فاصل  ع

:حظة مهمة مل

ت تطعيم محدثة ضمن سجل ن سجلميذ الذين ل يلكور التلقد يتم تعليق حضو

 .ت السجلهذه  يتم تقديم حتى سة إل الدربهم  الخاصة الصحة العامة الحلية حدة و

قم  با لتصال  بوحدة الصحة ال عامة الحلية ال خاصة  بك  للبلغ  عن  س جلت تطعيم  طفل ك.

ت اىجُي، ملتطعي ا من ء اعفإلإجة احبكطفل ن  اكا ذإ  .ض لراش تفعند  سة رلدامن  م هجاخرإم يتقد  و، خطرل لًضةعركث  أن ونكويي حلقملغي  ال طفالان بأم لععل  كن و. كبصة اخلالية حلامةالعاحةلص اة حدولإث حدل
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