
   المدرسية التطعيمات إعطاء  على الموافقة موذجن
School age Immunization Consent form 

Form No. (14) – School Age Immunization Consent Form 

The School Health Services / Ambulatory Healthcare Services‐SEHA 
will provide the students with the following vaccines at schools as 
booster doses for the pre – school vaccination national program as 
recommended by Department of Health ( DOH )   

تقوم الخارجية    ادارة  سوف  العالجية  الخدمات   / المدرسية  بإعطاء   صحة  –الصحة 
للطلبة. التالية  منشطةو  التطعيمات  جرعات  التطعيمات  هذه  لبرنامج   تعتبر  ومكملة 

الوطني من    التطعيم  بها  المعمول  التوصيات  الصح حسب  أبوظبي  ةدائرة  وذلك   في 
    حسب الجدول التالي.

 Grade        الصف   طريقة إعطاء اللقاح   Administration route    التطعيم   Vaccine 

 األول اإلبتدائي 
Grade 1 

 حقنة تحت الجلد 
Subcutaneous injection 

 الحصبة، الحصبة األلمانية، النكاف
Measles, Mumps, Rubella(MMR) 

بالعضل  حقنة  
Intramuscular Injection 

)شلل األطفالو وس والسعال الديكي والتيتان  الدفتريا    )  
Diphtheria , Tetanus , Pertussis and Polio(DTaP‐IPV/Tdap) 

حقنة تحت الجلد  او بالعضلأو حقنة  نقطتين بالفم  
2 Drops/Mouth or 

Intramuscular or  Subcutaneous Injection 

 شلل األطفال 
Polio (bOPV or IPV) 

 حقنة تحت الجلد 
Subcutaneous injection 

تين جرع  أو الجديري المائي جرعة  
Varicella one or two doses 

) الثامن (إناث
Grade 8 (Female) 

 حقنة بالعضل 
Intramuscular Injection 

HPV9  / تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم  
سنة من العمر  15من  لإلناث أصغر جرعتان  

Two doses for females younger than 15 years of age 

وما فوق سنة من العمر 15 لإلناث ثالث جرعات  
Three doses for females 15 years of age and above 

إناث)  الحادي عشر (ذكور و  
Grade 11  

(Male & Female) 

بالعضل  حقنة  
Intramuscular Injection 

  الدفتيريا والسعال الديكيو التيتانوس
Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap) 

 حقنة بالعضل 
Intramuscular Injection 

) تطعيم المكورات السحائية  ا  (ال
Meningococcal vaccine (MCV4)  

)ناثإ(الحادي عشر  
Grade 11 (Female) 

 حقنة بالعضل 
Intramuscular Injection 

HPV4 /  تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم 
Three doses  / ثالث جرعات 

 I agree with my child being vaccinated  إبنتي هذا التطعيم  / أوافق على إعطاء إبني  

I also authorize the AHS/SHS vaccination nurse to administer 
epinephrine in case of anaphylactic reaction after vaccination as 
recommended by  DOH 

الخدمات العالجية   /سيةة التطعيم (الصحة المدر/كما انني أسمح لممرض
إبنتي االبينيفرين في حالة الحساسية المفرطة الناتجة   /) بإعطاء إبنيالخارجية

 بيظ  أبو /الصحة دائرةعن التطعيم كما هو موصى به من قبل 

 I disagree with my child being vaccinated because : 

 My child has been vaccinated before with the above marked booster dose;
(please send a document proving that). 

 My child has a medical condition which prevents him / her from taking the
vaccination now 

       (please send a letter written by you or doctor explaining the medical 
condition to the school nurse   )  

 Others (Specify)   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 :ابنتي التطعيم ألن /  ال اوافق على اعطاء ابني 

بنتي قد تم تطعيمه سابقاً بالجرعة المنشطة المشار اليها أعاله إبني / إ 
( يرجى إرسال ما يثبت ذلك إلى عيادة المدرسة)  

 لوجود موانع طبية للتطعيم  
(يرجى إرسال إقرار من قبلكم او من قبل الطبيب المعالج إلى     
ممرض / ممرضة الصحة المدرسية)   

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ أخرى حد 

I understand that the medical record is a confidential document. 
Reporting of medical information to other entities is subject to DOH 
data management and standards requirements policy. 

اإلبالغ عن المعلومات الطبية إلى  رية. يخضعإن الملف الصحي وثيقة س
امارة في  ةالصح  دائرةالجهات األخرى لسياسة ادارة البيانات ومتطلبات 

  . أبوظبي
 

Parent’s / Guardian’s Name: ...................................................................  ......................... .........اسم ولي األمر/ الوصي الشرعي:..............

Relation: ……………………………………………………………………………………………..    ... ..........................................صلة القرابة: .....................

Date: ……………………………………….. Tel. #: ……………………………………………..    ف................................. م الهاترق ...........................التاريخ: 

By selecting the "Agree" button, you are signing this Consent 
electronically. You agree your electronic signature is the legal equivalent 
of your manual signature on this Consent. 

بتوقيع هذه الموافقة إلكترونيًا. أنت توافق  "أوافق" ، فإنك تقوم الخياربتحديد 
. على أن توقيعك اإللكتروني هو المعادل القانوني لتوقيعك اليدوي على هذه 

الموافقة

  

 If any further queries, please contact the school nurse    في حال وجود أي إستفسار الرجاء اإلتصال بممرض/ة المدرسة 

Student’s Name:_________________________________________ 

School: _________________________Grade:______ Section:____ 

Student No.: ____________________  

DOB:__________________        Gender:    Male    Female    

Nationality: ____________________________________________ 

________________________________________ : ة /الطالب  اسم  

   ____ : الشعبة  _______ : الصف . _________________________ : المدرسة

رقم الطالب المدرسي: _______________  
أنثى    ذكر    :  الجنس________________   : الميالد تاريخ 

_________________________________ _____________ : الجنسية 

........................................................... :Parent's / Guardian's Signatureتوقیع ولي األمر/ الوصي الشرعي: .............................................
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