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 أسرنا األعزاء،
 

عاماً الحصول على تطعیم مرض فایرز  11- 5كما قد تعلمون، یمكن اآلن لجمیع سكان مدینة نیویورك الذین تبلغ أعمارھم 
مجاناً. ھذه أخبار رائعة لصحة وسالمة طفلكم وعائلتكم ومجتمع مدرستكم  COVID-19)/19-كوفید(لالطفال ضد مرض 

 والمدینة بأكملھا.
 

، وھیئة االختبار )NYC Health + Hospitalsمع إدارة الصحة في مدینة نیویورك، ومؤسسة (في شراكة 
تقدم اآلن التطعیمات  -بما في ذلك مدرسة طفلكم  -بعض مواقع المدارس  ،)NYC Test & Trace Corpsوالتتبُع (

لتسھیل البقاء بأمان قدر اإلمكان. یرجى االطالع على الجدول المرفق لمعرفة متى سیكون اللقاح متاحاً في مدرسة طفلكم. 
عاماً. ال یجوز استقبال  11-5یرجى مالحظة أن فرصة تلقي اللقاح ھذه متاحة فقط لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

 عاماً. 11سنوات أو تزید أعمارھم عن  5المرضى الذین تقل أعمارھم عن 
 

 فیما یلي ما یتعین علیكم معرفتھ: تطعیم طفلكم ھو إجراء آمن وسري وسھل.
 تحتاجوا إلى تقدیم دلیل على حالة الھجرة أو رقم الضمان االجتماعي لن  •

 لھویة مطلوبة فقط إلثبات العمر.للحصول على التطعیم. ا    
 تحتاجون إلى تأمین صحي للحصول على التطعیم. ال  •
 عاماً في موقع التطعیم بصحبة الوالد(ة) أو 11إلى  5یجب أن یكون التالمیذ الذین تتراوح أعمارھم من   •

 الموافقة على التطعیم. دیمولي(ة) األمر أو مقدم رعایة بالغ آخر یعینھ الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر. یجب تق    
 بسریة تامة. یتم االحتفاظ بجمیع السجالت والمعلومات المرتبطة بالتطعیم •
 یتم إعطاء اللقاحات من قبل مھنیین طبیین مدربین.  •
 ستتوفر خدمة الترجمة الفوریة عبر الھاتف في الموقع بلغات متعددة.  •

 
ستكون جمیع المواقع قادرة على إعطاء الجرعة األولى والثانیة من لقاح فایزر لألطفال. في حین أن التطعیم في ھذه 

 4عاماً، سیكون االختبار متاحاً لجمیع المرضى في سن  11و 5المواقع سیكون حصریاً ألولئك الذین تتراوح أعمارھم بین 
ساعة)  48(تظھر النتائج في غضون حوالي  PCRر من خالل اختبارات أعوام فأكثر. سیكون االختبار متاحاً للجمھو

 دقیقة). 30واختبارات المستضد السریعة (تظھر النتائج في غضون حوالي 
 

في حین یوصى بشدة بتلقي التطعیمات، فإنھا لیست إلزامیة. ومع ذلك، فقد أدى التطعیم على مستوى المدینة بالفعل إلى  
بشكل كبیر، مما ساعد على إعادة فتح المدینة،  COVID-19)/19-كوفید(إلیجابیة بمرض خفض معدالت اإلصابات ا

 واستعادة التجمع الشخصي، وتقدیم مستقبل أكثر إشراقاً.
 

لالطالع على كل الحقائق. نأمل أن تضعوا  nyc.gov/covidvaccineإذا كانت لدیكم أي أسئلة، قوموا بزیارة الرابط  
 كم قریباً.بعین االعتبار تطعیم طفل

 
 مع فائق التقدیر واالحترام،
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