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 2022-2023 الدراسي العام
 يتعلق فيما نيويورك والية متطلبات
 1الحضور/المدرسة لدخول بالتطعيم

 :مالحظات
 لممارسات االستشارية اللجنة بلِق من به الموصى الجدول على الجرعات عدد يعتمد .ألعمارهم المناسبة التطعيمات تلقوا قد األطفال روضة قبل ما لمرحلة المنتمون األطفال يكون أن ينبغي

 اللجنة بلِق من به الموصى التطعيم لجدول مطابقة اللقاح جرعات بين الفاصلة الفترات تكون أن ينبغي ))Advisory Committee for Immunization Practices )ACIP(. التطعيم
 وال بها ُعتدي ال المفروضة الفاصلة الفترات قبل أو للعمر األدنى الحد قبل تلقيها يتم التي الجرعات .اًعام 18و 0 بين أعمارهم تتراوح الذين لألشخاص )ACIP( التطعيم لممارسات االستشارية

التطعيم متطلبات دراسية لصفوف تابعة ليست بفصول الملتحقون األطفال يستوفي أن ينبغي .لقاح كل عن الخاصة للمعلومات التذييالت انظر .أدناه المدرجة الجرعات مجموعة ضمن من حسبت ُ 
 .ألعمارهم الموازية الدراسية للصفوف

 الجدول بهذا الخاصة التذييالت مع الجرعات متطلبات قراءة يجب

12 الصف  الصفوف
 ،7 ،6 الدراسية

 11و 10 ،9 ،8

 والصفوف األطفال رياض
 5و ،4 ،3 ،2 ،1

 روضة قبل ما مرحلة
 الرعاية) األطفال
 برنامج أو النهارية

Head Start أو 
 ما صف أو الحضانة

 (األطفال روضة قبل

 اللقاحات

 جرعات 3

 جرعات 4 أو جرعات 5
 أعوام 4 عمر في أعطيت قد الرابعة الجرعة كانت إن

 7 الطفل عمر كان إذا فقط جرعات 3 أو أكبر، أو
 عام عمر في التطعيمات سلسلة وبدأت أكبر أو أعوام

 أكبر أو واحد

 جرعات 4

 ذوفان على يحتوي الذي اللقاح
 الديكي السعال ولقاح والكزاز الخناق

(DTaP/DTP/Tdap/Td)2 

واحدة جرعة  ينطبق ال
 الكزاز ذوفان على يحتوي الذي اللقاح

 الديكي السعال لقاح ومعزز والخناق
(Tdap)3 

أكبر أو أعوام 4 عمر في الثالثة الجرعة تلقي تم إذا جرعات 3 أو جرعات 4 جرعات 3  األطفال شلل ضد اللقاح
(IPV/OPV)4 

جرعتان واحدة جرعة  والحصبة والنكاف الحصبة لقاح
 (MMR)5 األلمانية

 اترعجال اتلقو نذيال لطفالأل (كسمبيفايكور) لغينللبا ب يائوبال لكبدا بلتهاا حلقا من نعتاجر أو اترعج 3
مارهمأع من 15 امعوال 11 امعال بين لاألق على شهرأ 4 تبلغ صلةفا ت بفتر ا جرعات 3  6ب الوبائي الكبد التهاب لقاح

جرعتان واحدة جرعة  7المائي الجديري لقاح

 أو جرعة جرعتان
 إذا تم تلقي واحدة

 16 الجرعة في عمر
 عاما أو أكبر

 الدراسية الصفوف
7، 8، 9، 10

 11: و 
 واحدة جرعة

 ينطبق ال

 السحائية المكورات لقاح
(MenACWY)8 

ينطبق ال  جرعات 4 إلى 1
 من النزلية للمستديمة المتقارن اللقاح
 (Hib)9ب النوع

ينطبق ال جرعات 4 إلى 1  لاللتهاب المضاد المتقارن اللقاح
 (PCV)10 الرئوي

Department 
of Health 



               
            

                 
            

          
             

               
    

            

                
                

                 
               
               

                 

                  
          

              
      

                 
              

              
                 
                

     

           
              

                 
       

              
               

            
              

                
             

                
     

          
 

                 
                 

                

                
             

                  
            

               
           

                
                

              
    

       
 

                
            

             
        

             
        

            
 

    

                 
             
                 

         
  

              
          

      

                
            

                
                
              

          

             
       

            
        

               
          

                     
    

         

                
                 

            
        

                  
                 

                 
           

                  

           

       

                
               

            
        

                 
              

                 
     

                  

           

             

    

 

 بمطلو .دةواح عةجر تلقي الفاألط ةروض قبل ما حلةمر في الفاألط على ميلز :اف ُكنال .ج
 .عشر نيلثاا لصفا حتى الفاألط اضري من فللصفو نعتاجر

 حتىةروضال قبلما) فلصفوا لجميع لاألق على دةواح عةجر بمطلو :نيةلماألا لحصبةا .د
 12(. لصفا

 بيلكبدا ابهتاالل حلقا 6.
 بعد نيةلثاا عةلجرا تلقي يجب .كذل بعد توق أي في أو لدلموا عند ىاألول عةلجرا اءطإع يمكن .أ

 عةلجرا بعد لثةلثاا عةلجرانتكو أن يجب .لاألق على (اًومي )28 بيعساأ 4 بـ ىاألول عةلجرا
 غبلو قبل ليسولاألق على اًوعبأس 16 بـ ىاألول عةلجرا بعدو لاألق على بيعساأ 8 بـ نيةلثاا

 "لثةلثاا عةلجرا" بـ "ةعرابال عةلجرا" لستبدا ات،رعج 4 اءطإع ندع) لعمرا مناًوعبأس 24
 (..تبالحساا ذهه في

 شهرأ 4 تلقيهما بين يفصل ،(كسمبيفايكور) بيائوبال لكبدابلتهااحلقا من نعتاجر فيستستو .ب
 .لمطلبا اًامع 15واًامع 11 بين راوحتي عمر عند ل،األق على

 (اًشهر : 12للعمر ىاألدن لحدا. )ئيلماا ريديجالحلقا 7.
 يجب .هبعد أو األول مللعا دلميالاومي في ئيلماا ريديجالحلقا منىاألول عةلجرا تلقي يجب .أ

 .بها عتدُلي ىاألول عةلجرا من لاألق على (بيعساأ )4 اًومي 28 بعد نيةلثاا عةلجرا تلقي

 منيلزا صلللفا به صىلمواىاألدن لحدا إنف ا،ًامع 13 عن مارهمأع تقل نذياللطفالأل لنسبةبا .ب
 عةلجرا من لاألق على بيعساأ 4 بعد نيةلثاا عةلجرا اءطإع تم إذا) شهرأ 3 هو اترعجال بين

 فما اًامع 13 مارهمأع تبلغ نذيال صشخالأل لنسبةبا ؛(لحةصا نهاأ على لهاقبو يمكن ى،األول
 .بيعساأ 4 هو اترعجال بين منيلزا صلللفا ىاألدن لحدا إنف وق،ف

 لحدا وام؛أع 9: 10و 8و 7 فللصفو للعمر ىاألدن لحدا))MenACWY(. ئيةلسحاا وراتكمال حلقا 8.
 (.بيعساأ 12: 6 ىإل 10 من فللصفو للعمر ىاألدن

أو Menveo أو )Menactra نرلمتقاا ئيةلسحاا وراتكمال حلقا من دةواح عةجر بمطلو .أ
 )MenQuadf 11. و 10و 9و 8و 7 فلصفوانخلويد نذيال بللطال 

 ئيةلسحاا وراتكمال حلقا من ىاألول عةلجرا تلقي تم إذا ،عشر نيلثاا لصفا في بللطال لنسبةبا .ب
 .بةمطلو (ززةعمال) نيةلثاا عةلجرانتكو فلن ر،ثأك أو اًامع 16 سن في نرلمتقاا

 منيلزا صلللفا ىاألدن لحدا .كثرأ أو اًامع 16 سن في تلقيها تم قد نيةلثاا عةلجرانتكو أن يجب .ج
.بيعساأ 8 هو اترعجال بين

 (بيعساأ : 6للعمر ىاألدن لحدا )Hib(. ) ب وعنال من ليةلنزا يمةللمستد نرلمتقاا حللقاا 9. 

 ينشهر عمر عند Hib حلقا تلقي دلمحدا عدلموا في لسلسلةا دؤونبي نذيال الفاألط على ينبغي .أ
 يدتز نذيال الفاألط اءطإع يجب .لعمرا من اًشهر 15 حتى اًشهر 12و شهرأ 6و شهرأ 4و

 يجب .يضيةلتعوا للسلسلة ACIP دولجل ًاقوف يضيةتعو حلقا اترعجاًشهر 15 عنمارهمأع
 .هبعد أواًشهر 12 عمر في ئيةلنهاا عةلجرا تلقي

 ؛قطف اترعج لثةلثااراألم يتطلب ،لعمرا من اًشهر 12 غبلو قبل حللقاا من عتينجر تلقي تم إذا .ب
 على بيعساأ 8 بـ نيةلثاا عةلجرا بعدواًشهر 15 ىإل اًشهر 12 عمر عند لثةلثاا عةلجرا ونكوت
 .لقاأل

 عتينجر راألم طلبيت ،ا ًشهر 14واًشهر 12 بين راوحتي عمر عند ىاألول عةلجرا تلقي تم إذا .ج
 .لاألق على بيعساأ 8 بـىاألول عةلجرا بعد نيةلثاا عةلجرا ونكوت ،فقط

 دةواح عةجر راألم يتطلب ر،بأك أو لعمرا من اًشهر 15 عمر عند ىاألول عةلجرا تلقي تم إذا .د
 .فقط

.كبرأأو وامأع 5 عمر في لطفالأل Hib حلقا ميلز ال .هـ

 (بيعساأ : 6للعمر ىاألدن لحدا )PCV(. ) ويرئال بلتهالال دلمضاانرلمتقااحللقاا 10. 

 ينشهر عمر عند PCV حلقا تلقي دلمحدا عدلموا في لسلسلةا دؤونبي نذيال الفاألط على ينبغي .أ
 يدتز نذيال الفاألط اءطإع يجب .لعمرا من اًشهر 15 حتى اًشهر 12و شهرأ 6و شهرأ 4و

 يجب .يضيةلتعوا للسلسلة ACIP دولجل ًاقوف يضيةتعو حلقا اترعجاًشهر 15 عنمارهمأع
 .هبعد أواًشهر 12 عمر في ئيةلنهاا عةلجرا تلقي

 ،عتينجر تلقي مهميلز لعمرا من اًشهر 11 ىإل 7 مارهمأع تبلغوحللقااايتلقو لم نذيال الفاألط .ب
 .اًشهر 15 ىإل 12 عمر عند لثةثا عةجر تتبعهماو ل،قاأل على بيعساأ 4 بينهما يفصل

 حللقاا من عتينجر تلقي مهميلز اًشهر 23 ىإل 12 مارهمأع تبلغوحللقااايتلقو لم نذيال الفاألط .ج
 .لاألق على بيعساأ 8 بينهما يفصل

 اترعجراألم يتطلب فال ر،بأك أو لعمرا من اًشهر 24 عمر عند دةواح عةجر تلقي تم إذا .د
 .فيةضاإ

 .كبرأأو وامأع 5 عمر في لطفالأل PCV حلقا ميلز ال .هـ

 سةرلمدا نستبياا تتعليما كتيب في ضيحيلتوا PCV مرس ىإل عارج ،تمالمعلوا من يدللمز .و
 : www.health.ny.gov/prevention/immunization/schoolsطرابالىلع

 أو نيةلماألا لحصبةا أو فلنكاا أو للحصبة ادةضمال امساألج ودوج على هرلظاا لمصليا ليللدا 1.
 اراتبتاالخ .راضاألم ذهه من عةللمنا لمقبو اتبإث بةبمثا يعد راضاألم هلهذ يلمختبرا كيدلتأا
 2019 سبتمبر 1 قبل اربتاالخ راءإج تم إذا فقط عةلمناا على لمقبو ليلد هي الفاألط لشلل لمصليةا

 لسطحيةا ادةضمال مجسالأل يابجاإلي دمال رختباا يعد .بيةيجاإ ثةلثالا لمصليةا طاماألن جميع تانوك
 ليللدا قبلُي (.ب) يائوبال يلكبدابلتهاا عةلمناا على ًالمقبو ًليالد (ب) يائوبال يلكبدابلتهاال
 من لتشخيصا أو ئيلماا ريديجال يلمختبرا كيدلتأا أو ،قللحما ادةضمال مجسالأل لمثبتا لمصليا

 على ليلدقلحمااضبمر بمصا لطفلا أنب ارسممال ضلممرا أو لطبيبا عدمسا أو لطبيبا قبل
 . ئيلماا ريديجال ضد عةلمناا

 (بيعساأ : 6للعمر ىاألدن لحدا )DTaP(. ) يلخلوا غير يكيلدا العسوال زازكوال قلخناا اتانذوف حلقا 2.

 اترعج 5 من سلسلة ايتلقو أن ينبغي دلمحدا عدلموا في حللقاا سلسلة دؤونبي نذيال الفاألط .أ
 تلقي يمكن .كبرأأو وامأع 4و،اًشهر 18 ىإل 15و 6و 4و 2 ارماألع في DTaP حللقا

 على شهرأ 6 مر قدنيكو أن يطةشر ،اًشهر 12 ىإل يصل صغرأ عمر في ةعرابال عةلجرا
 إذا ارارهكت يتم أن تتطلب ال DTaP حلقا من ةعرابال عةلجرا لكن .لثةلثاا عةلجرا منذ لاألق

ُ  في ئيةلنهاا عةلجرا تلقي يجب .لاألق على شهرأ 4 بـ DTaP من لثةلثاا عةلجرا بعد عطيتأ
 على شهرأ 6 بـ بقةلسااعةلجرا بعدوهبعد أو لعمرامنعرابالمللعا دلميالاومي في لسلسلةا

 .لقاأل
ُ  لاألق على شهرأ ستةو كبرأأو وامأع 4 عمر في DTaP حلقا من ةعرابال عةلجرا عطيتأ إذا .ب
 .ةروريضغير DTaP حلقا من (ززةعمال) مسةلخااعةلجرانتكو ،لثةلثااعةلجرا بعد

 يمكنو يافتيرلدا ضد عةمنا وىس راألم يتطلب ال ،2005/1/1 قبل نوديولمال لطفالأل لنسبةبا .ج
 .لمطلبا ذاه Tdو DT اترعج تلبي أن

 DTaP تحالقا سلسلة تطعيم ايتلقو لم نذيال كبرفأ واتنس 7 عمر من الفاألط يتلقى أن ينبغي .د
 جةحا كهنا نتكا إذا ؛يضيةلتعوا لسلسلةا فيىأول عةكجر Tdap حلقا ملكا بشكل لطفالأل

 الدهيم عيد قبل ىاألول عةلجرا تلقي تم إذا Tdap. أو Td حلقا مستخدفا ة،يفاإضتعالجر
 تلقي تم إذا .كثرأأو واتنس 4 سن في ئيةلنهاا عةلجرا تلقي تم لماطا ات،رعج 4 مفسيلز األول،

 ئيةلنهاا عةلجرا تلقي تم لماطا ات،رعج 3 مفسيلز ده،عب أو األول الدهيم عيد في ىاألول عةلجرا
 .كثرأأو واتنس 4 سن في

 ىاألدن لحدا. )هقيناللمر زلمعزا )Tdap( يلخلوا غير يكيلدا العسوال قانخوال زازكال اتانذوف حلقا 3.
 (وامأع 12: 7 ىإل 9 من فللصفو للعمر ىاألدن لحدا وام؛أع 8: 10و 7و 6 فللصفو للعمر

 6 ةيدراسال فلصفواىإل نخلويد نذيال كبرأ أو اًامع 11 مارهمأع تبلغ نذيال البطال على ميلز .أ
 Tdap. من دةواح عةجرايتلقو أن 12 ىإل

 Tdap حلقا اءطإع اًضأي يمكن ،عشر نيلثااىإل ادسسال لصفاتمتطلبا ىإل ةافاإلضب .ب
 يتم لم ممن قوف فما وامأع 7 مارهمأع تبلغ نذيال بللطال يضيةلتعوا لسلسلةا من ءجزك

 يدراسال امعال في .الهأع ضحمو هو كما ال،فطألل DTaP بسلسلة ملكا بشكل تحصينهم
تبمتطلبا تفي كثرأ أو وامأع 10 سن في عطىت لتيا Tdap اترعج فقط ،2022-2023 ُ 

Tdap اترعج إنفك،ذلعوم؛8و 7و 6 فلصفوا فيبللطال Tdap فيااؤهطإع يتم لتيا 
 12. ىإل 9 من فلصفوا في بلطاللتلمتطلبابا تفي كثرأ أو وامأع 7 سن

 Tdap حلقا ايتلقو لم نذيوال ادسسال لصفا في واتنس 10 لعمرا من نيبلغو نذيال البطال .ج
 .اًامع 11 ايبلغو حتى نيمتثلو ،بعد

 :للعمر ىاألدن لحدا )OPV(. ) يلفموا الفاألط شلل حلقا أو )IPV( لمعطلا الفاألط شلل حلقا 4.
 (بيعساأ 6

 في IPV حلقا من سلسلة ايتلقو أن ينبغي دلمحدا عدلموا في حللقاا سلسلة دؤونبي نذيال الفاألط .أ
 لسلسلةا في ئيةلنهاا عةلجرا تلقي يجب .كبرأأو وامأع 4و،اًشهر 18 حتى 6 و 4و 2 ارماألع
 .لاألق على شهرأ 6 بـ بقةلساا عةلجرا بعدوهبعد أو لعمرا من عرابالمللعا دلميالا ومي في

 ،2010 غسطسأ 7 قبلو،لعمرا من عرابال امعال قبل ةعرابال عتهمجر اتلقو نذيال للطلبة لنسبةبا .ب
 .تليها يتوال منها كل بين لاألق على بيعساأ 4 تفصل اترعج 4 تلقي يكفيهم

ُ  على شهرأ ستةو كبرأأو وامأع 4 عمر في الفاألط شلل حلقا من لثةلثاا عةلجرا عطيتأ إذا .ج
 .ةروريض غير الفاألط شلل حلقا من ةعرابال عةلجرانتكو ،بقةلساا عةلجرا بعد لاألق

 ثيثال OPV حلقا بحتساا يتم وي،مفال الفاألط شلل حلقا سجل يهملد نذيال لطفالأل لنسبةبا .د
 يجب .وركويين ةوالي دارسم في الفاألط شلل حلقا تمتطلبا ضمن )tOPV( فقط فؤلتكاا
يدلتحداهوج على رذكي لم ما 2016 لريأب 1 قبل عطىت لتيايلفمواحللقاا اترعجبحتساا ُُ 

 لتحصينا حملة اءنأث اؤهطإع تم ذيال لنحوا على أو فؤلتكاا ئيةثنا أو فؤلتكااةاديأح نهاأ على
 أو في لمعطىايلفموا الفاألط شلل حلقا اترعجبحتساا ينبغي ال .الفاألط شلل روسيف ضد
 2016. لريأب 1 بعد

 ىاألدن لحدا )Measles-mumps-rubella, MMR( ) نيةلماألا لحصبةاو افكنوال لحصبةا حلقا 5.
 (اًشهر : 12للعمر

 تلقي يجب .هبعد أو األول مللعا دلميالا ومي في MMR حلقا من ىاألول عةلجرا تلقي يجب .أ
 .بها ُعتدلي ىاألول عةلجرا من لاألق على (بيعساأ )4 اًومي 28 بعد نيةلثاا عةلجرا

 بمطلو .دةواح عةجر تلقي الفاألط ةروض قبل ما حلةمر في الفاألط على ميلز :لحصبةا .ب
 .عشر نيلثاا لصفا حتى الفاألط اضري من فللصفو نعتاجر

 :مع تواصل المعلومات، من للمزيد

New York State Department of Health 
Bureau of Immunization 
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