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ELM IMMUNIZATION REQUIREMENTS  2020-2120تّلقيح للمرحلة اإلبتدائيّةمتطلبات ال  
 (K-Preسنوات من العمر ) 4 

 (.الدييكقاح الدفترييا والتيتانوس والسعال )ل   DPT / DTaP / DT / TdaP / Td ن جرعات م 4

 Polio  شلل األطفالجرعات  3

 * أو بعد عيد الميالد األول في تُأخذ ) لقاح ي عطى ضد مرض النّكاف والحصبة والحميراء( MMR  جرعة 1

 شهًرا من العمر 15شهًرا( أو جرعة واحدة بعد  12)واحد منها يجب أن يكون في أو بعد  Hib  المستدمية النزليةجرعات من   3

 * المتلقاة في أو بعد عيد ميالده األول A أد التهاب الكب تانجرع  2

  B  التهاب الكبد بجرعات   3

شهرا ، أو جرعتين إذا تم إعطاؤهما بين  12تعطى بعد عمر ، جرعات تعطى بجرعة واحدة   Prevnar, PCV7   ، 3) ة )مكورة الرئوياللُقاح 

 شهًرا 24شهر ، أو جرعة واحدة إذا تم إعطائها بعد  12-24

  *في أو بعد عيد الميالد األول )إذا لم يكن الطفل مصابا بجدري الماء( (يروس جدري الماءف )  Varicella جرعة واحدة من

 
 الصف السادس و الصف الخامس ،و الصف الرابع ، و الصف الثالث ، و الصف الثاني ، و الصف األول ، و ، KGرياض األطفال 

في ذلك واحدة تلقاها في  بما (قاح الدفترييا والتيتانوس والسعال الدييك)ل   DT / TdaP / Td DPT / DTaP /  ن جرعات م  5

 جرعات( 4عندها تكون في أو بعد عيد الميالد الرابع ، اُخذت الجرعة الرابعة  إّلا إذا كانتعيد الميالد الرابع أو بعده )

في أو بعد عيد اُخذت الجرعة الثالثة  إّلا إذا كانتتلقاها في عيد الميالد الرابع أو بعده ) ، بما في ذلك جرعة واحدةPolio جرعات من شلل األطفال  4

 ** جرعات( 3 عندها تكونالميالد الرابع ، 

 * في أو بعد عيد الميالد األول أخذهاتم  ) لقاح يُعطى ضد مرض الناكاف والحصبة والحميراء( MMR  جرعة من 2

 * األول ميالدالفي أو بعد عيد  ، تُأخذ((Hepatitis A أ د التهاب الكبجرعة من  2

 B)  (Hepatitis  التهاب الكبد بجرعات  3

 ري( *جدالبقد أُصيب في أو بعد عيد الميالد األول )إذا لم يكن الطفل  (يروس جدري الماءف )  Varicellaجرعة من  2

 

 الميالد سوف تفي بمتطلبات االلتحاق بالمدرسةأيام من عيد  4الجرعات التي تم إعطاؤها )بما في ذلك( قبل  *

بل عمر ( قلقاح شلل األطفال غير المنشط  IPV ) و ( اللقاح الفموي لشلل األطفال OPV)   أربع جرعات منإذا تم تلقي  **

 ، فال حاجة إلى جرعة إضافيةمضتأربع سنوات 

، الفصل  2.09مسموح بها على أساس فردي كما هو محدد في قانون تكساس للتعليم  الساابقة للتاحصينات اّلستثناءات من اّلمتثال
 .. لمزيد من المعلومات ، اتصل بممرضة المدرسة97



 

 

 

 

 

 

 


