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ة؟ الروتيني التطعيماتهل حصل طفلك على 
Did your child get their routine vaccines? 

التي تلقاها   تطعيماتأكثر أمانًا من اإلصابة بالمرض. مع تقدم طفلك في السن، يمكن أن تتالشى الحماية من ال  تطعيمالحصول على ال  . ويعدآمنة  تطعيماتالإن  

في الوقت    التطعيمات  كل طفلك واآلخرين من خالل الحصول على    قم بحماية . يمكن أن يتعرض األطفال لخطر اإلصابة بأمراض جديدة.  وهو طفل رضيع

 .المحدد

االنترنتعلى   ImmunizeBCموقع قم بزيارةلألطفال في بريتش كولومبيا،   ةالروتيني  تطعيماتللتعرف على جدول ال

 immunizebc.ca/infants-young-children 

تحقق مما إذا كان سجل التطعيم الخاص بطفلك محدثًا تكيف 

 الروتينية: استخدم أداة مؤشر حالة التطعيم عبر اإلنترنت على  لتطعيماتبالنسبة ل

immunizebc.ca/vaccination-status-indicatorhttps://immunizebc.ca/vaccination-status-indicator 

 ( على Health Gatewayعلى اإلنترنت ) الخاصة بالمقاطعة استخدم قاعدة البيانات : ١٩-كوفيد لقاحات بالنسبة ل

fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record  

مقدم رعاية صحية آخر )خارج تم الحصول على التطعيمات الناقصة بواسطة    لكنو  ،محدثًااإلنترنت أنه ليس    لىالخاص بطفلك ع  طعيماتإذا أظهر سجل الت 

 طفلك عبر اإلنترنت على   تطعيمات الخاص بطفلك. أبلغ عن  ات اطلب نسخة من سجل التطعيمو هذا  صحيةالرعاية المقدم  ب الصحة العامة(، اتصل   نطاق

 fraserhealth.ca/immunizationform. 

 الخاص به إلى وزارة الصحة على  ، قم بإرسال سجل التطعيماتخارج بريتش كولومبيا ١٩-كوفيد( إذا تلقى طفلك لقاح )لقاحات 

 immunizationrecord.gov.bc.ca. 

تطعيمات أين تحصل على ال

الروتينية مجانية   تطعيماتممارس أو الصيدلي. جميع الطبيب األسرة الالروتينية بعد، اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو    تطعيماتإذا لم يتلق طفلك جميع ال

 .في بريتش كولومبيا

 fraserhealth.ca/getimmunized  ، قم بزيارةلتطعيماتلمعرفة مكان الحصول على ا

.ستفسارمسبقًا لال يجب االتصال، لذا تطعيماتوالصيادلة ال جميع أطباء األسرة الممارسينال يقدم 

:لحجز موعد، اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية 

4906-702-604 :إذا كنت تقيم في ميشن وأبوتسفورد وتشيليواك وأجاسيز وهوب •

7087-476-604  :قطاع فريزر للصحةإذا كنت تقيم في أي من المناطق األخرى في  •

 لمزيد من المعلومات

.أو اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية fraserhealth.ca/immunizations قم بزيارة

Regional Immunization CDNC Team 
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