استمارة الموافقة على لقاح اإلنفلونزا 2021-2020
استمارة المعلومات عن التأمين الصحي للقاح اإلنفلونزا لألطفال والفحص الكشفي
لقاح اإلنفلونزا القابل للحقن (حقنة االنفلونزا)
الفقرة  :1بيانات التلميذ الذي سيحصل على اللقاح (يرجى الكتابة بحروف واضحة) *الحقول المطلوبة
الصف* :
غرفة الصف ( / )Homeroomالمعلّم* :
االسم( :اسم العائلة ،االسم األول ،حرف االسم األوسط) *

السن* :

العرق  /اإلثنية( :ضع عالمة على كل ما ينطبق)
أفريقي أمريكي أو أسود
.1
هندي أمريكي ،من سكان أالسكا األصليين ،ساكن أصلي ،أو األمم األولى
.2
عربي أو شرق أوسطي
.3
آسيوي أو آسيوي أمريكي
.4
من أصل اسباني ،أو التينية ،أو التيني
.5
من سكان هاواي األصليين أو جزر المحيط الهادئ
.6
أبيض ،قوقازي ،أو أوروبي أمريكي
.7
عرق آخر  /إثنية أخرى:
.8

الجنس( :ضع دائرة) *

تاريخ الوالدة* :
_____ ____ _____
انثى
ذكر
السنة
اليوم
الشهر
أين حصل التلميذ على لقاح اإلنفلونزا السنة الماضية ()2021-2020؟
لم يحصل على لقاح اإلنفلونزا
.1
في عيادة اإلنفلونزا في المدرسة في شهر تشرين األول  /أكتوبر
.2
في المركز الصحي في المدرسة
.3
في عيادة طبيب األطفال
.4
في الصيدلية (على سبيل المثال ،والغرينز ،سي في أس (Walgreens،
.5
 CVSالخ).
مكان آخر:
.6

الفقرة  :2الموافقة على التلقيح
سر لي كشف معلومات اللقاح ( 2020-2019ال يوجد أي تغيير للعام الدراسي  )2021-2020حول لقاح اإلنفلونزا وأدرك
الموافقة على تلقيح الطفل :لقد قرأت أو فُ ّ
المخاطر والفوائد التي قد تنجم عنه.
أعطي الموافقة على إعطاء اللقاح ،وعلى أن يتم إرسال الفواتير الى شركة
التأمين الصحي الخاصة بي وعلى إدخال  /تبادل هذه المعلومات في نظام
معلومات التلقيح في ماساتشوستس (( .)MIISإذا لم يتم التوقيع على استمارة
الموافقة هذه ،وتأريخها ،وإعادتها ،لن يتم تلقيح طفلي).

ال أعطي الموافقة على أن يتم تلقيح طفلي المذكور اسمه في أعلى هذه االستمارة بهذا
اللقاح.
/
توقيع ولي االمر  /الوصي القانوني

/
توقيع ولي األمر  /الوصي القانوني

/

التاريخ

/

التاريخ

الفقرة  :3بيانات شركة التأمين
بيانات شركة التأمين :يرجى شمل رقم التعريف بكامله وأي من الحروف التي هي جزء من هذا الرقم
رقم التعريف للمجموعة (( :)Group ID Numberإذا كان متوفراً)
رقم التعريف الخاص بالمشترك* :
اسم شركة التأمين* :

يرجى تعبئة ما الجزء التالي إذا كان الشخص الذي يتلقى اللقاح ليس المشترك في شركة التأمين:
اسم المشترك( :اسم العائلة ،االسم األول ،حرف االسم األوسط) *

تاريخ والدة المشترك* :
_____ ____ _____
السنة
اليوم
الشهر

الجنس( :ضع دائرة) *
انثى
ذكر

عالقة اخرى
عالقة المريض بالمشترك( :ارسم دائرة) * طفله
ً
* أرفق نسخة تصويرية عن بطاقة التأمين (إذا كنت قادرا على ذلك)
لألطفال بعمر  18أو أصغر من ذلك:

اسم مو ّفر الخدمة :قسم التمريض في مدارس وستر الرسمية
عنوان مو ّفر الخدمةMain Street, Worcester, MA 01608 768 :

رقم التعريف لمو ّفر الخدمة من قبل مديرية الصحة العامة في ماساتشوستس (MDPH Provider Pin#): 14406
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الفحص الكشفي للقاح اإلنفلونزا القابل للحقن (حقنة اإلنفلونزا)

الفقرة  :4يرجى تعبئة هذه الصفحة فقط إذا وافقتم على أن يحصل طفلكم على لقاح اإلنفلونزا.
*الحقول المطلوبة
اإلجابة على هذه األسئلة يساعدنا في معرفة ما إذا كان طفلكم بحاجة الى جرعة واحدة ( )1أو جرعتين ( )2من اللقاح ،أو أنه ليس بحاجة الى أية جرعة ( )0هذه السنة.
*إذا كان طفلكم بعمر  9سنوات أو ما فوق ،يرجى االنتقال الى الفقرة  5أدناه.
* إذا كان طفلكم بعمر  8سنوات أو أصغر من ذلك ،يرجى اإلجابة على األسئلة األخرى ضمن هذه الخانة.
 .1هل حصل طفلكم على جرعة واحدة ( )1او أكثر بين  1تموز – يوليو  2020و 30حزيران – يونيو 1202؟

□ نعم □ ال

 .2إذا ال ،هل حصل طفلكم على جرعتين ( )2او أكثر بين  1تموز – يوليو  2010و 30حزيران – يونيو 2021؟

□ نعم □ ال

 .3هل حصل طفلكم على لقاح اإلنفلونزا خالل موسم اإلنفلونزا الحالي (منذ  1تموز – يوليو )2021؟ □ ال (إذا ال ،يرجى االنتقال الى الفقرة  □ )2نعم
□ جرعة واحدة ( □ )1جرعتان ()2
إذا نعم ،يرجى إبالغنا عدد الجرعات وتاريخ التلقيح:
الجرعة الثانية :تاريخ الحصول عليها :الشهر ____ اليوم ____ 2020

الجرعة األولى :تاريخ الحصول عليها :الشهر ____ اليوم ____ 2021

الفقرة  :5معلومات لتحديد ما إذا كان يجب ان يحصل طفلكم على لقاح اإلنفلونزا 2022-2021
يرجى وضع عالمة في خانة "نعم" أو "ال" لكل سؤال .إذا أجبتم "نعم" على سؤال واحد أو أكثر من األسئلة األربعة ،لن يتمكن طفلكم من الحصول على لقاح اإلنفلونزا في
المدرسة إال في حال وجود مذكرة من موفر الرعاية الصحية لطفلكم تسمح بأن يتم تلقيحه .إذا أجبتم "ال" على جميع األسئلة ،سوف يحصل طفلكم على اللقاح .إذا كنتم غير متأكدين
من اإلجابات ،يرجى مراجعة موفر الرعاية الصحية لطفلكم.
*الحقول المطلوبة
نعم
ال
 .1هل يعاني طفلكم من حساسية تجاه البيض؟ *
 .2هل يعاني طفلكم من حساسية تجاه الجنتاميسين ( ،)gentamicinأو النيومايسين ( ،)neomycinأوالبوليمكسين ( ،)polymyxinأو الجيالتين؟ *
 .3هل تعرض طفلكم لتفاعل أرجي حاد بسبب لقاح اإلنفلونزا في السابق؟ *
 .4هل أصيب طفلكم في أي وقت سابق بمتالزمة غيالن باريه (( )Guillain-Barre Syndromeنوع من الضعف الحاد المؤقت في العضالت) في
غضون  6أسابيع بعد حصوله على لقاح اإلنفلونزا؟
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حقن عضل ّي

 = IIV4لقاح اإلنفلونزا الم َّ
ُعطل (يحتوي على فيروسات مقتولة)  ،رباعيّ التكافؤ – IIV4 = Inactivated influenza vaccine, quadrivalent

*Print Name:
*يرجى كتابة االسم بحروف واضحة:

*Signature of Vaccine Administrator:
*توقيع مقدّ م اللقاح:
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*
IIV4

اسم مو ّفر الخدمة :قسم التمريض في مدارس وستر الرسمية
عنوان مو ّفر الخدمةMain Street, Worcester, MA 01608 768 :

رقم التعريف لمو ّفر الخدمة من قبل مديرية الصحة العامة في ماساتشوستس (MDPH Provider Pin#): 14406
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