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:مالحظات  
  (ما قبل دخول المدرسة)  بطاقة التطعيميرجى ارسال صورة عن
 .يرجى ارسال صورة عن أي تقارير طبية تتعلق بالطالب/ الطالبة وتتعارض مع التطعيم المقرر اعطاؤه
 خالل العام الدراسي ابنتكم / صحة ابنكم تطرأ علىقد  أعاله على ما ذكرتغيرات  ةيالمدرسة بأ ة/يرجى ابالغ ممرض .


 اسم ولي االمر:
 یرجى ارسال صورة عن بطاقة الھویة من األمام والخلف.

:التاريخ

علومات مواالقرار ان الالرجاء العلم  بان تعبئة البيانات المطلوبة وضغط زر ارسال فإنك تقوم بتوقيع هذا النموذج إلكترونيًا 
 المعبئة صحيحة . أنت توافق على أن توقيعك اإللكتروني هو المعادل القانوني لتوقيعك اليدوي على هذا النموذج. 

  :____________________________________________________________________________ة/اسم الطالب

___________________________تاريخ الميالد:  □   انثى  الجنس:    □ ذكر

______.__: ________ / _الشعبةالصف /    _____________________:_________________المدرسة 

 # البند  نعم ال

 1  ---------------------------------------------------- ، الطعام، او غيرها؟  اذكرهالدى الطالب/ة حساسية من األدوية هل

  ألي حساسية او مضاعفات بعد التطعيم؟ اذا كانت االجابة نعم اذكر المضاعفات هل تعرض الطالب/ة سابقا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 

 3  ؟الجهاز العصبي)ة لتشنجات أو مشاكل في الدماغ (/هل تعرض الطالب

الليمفاوية، زراعة  مثل سرطان الدم، سرطان الغدد  ة/هل يعاني الطالب/ة من اي حالة قد تضعف الجهاز المناعي للطالب
  ---------------------------------------------------------------------------اذا كانت االجابة نعم حدد  االعضاء، الخ؟

4

مثل سرطان الدم،  المناعة  المنزل من أمراض نقص نفس مع الطالب في ألفراد أو األقارب المقيميناهل يعاني أحد من 
  --------------------------------------------- اذا كانت االجابة نعم حددعة االعضاء، الخ؟ سرطان الغدد الليمفاوية، زرا

5

 6  هل تناول الطالب/ة أي دواء يحتوي على الكورتيزون، أدوية السرطان أوالعالج الكيماوي في الثالث شهور السابقة؟ 

  اذكر التاريخ:  ،؟ اذا كانت االجابة نعمادة او بالزما خالل العام السابقة لنقل دم او اجسام مضالطالب/هل تعرض 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 

 8  ----------------------------------- او يتناول أي ادوية لمنع تجلط الدم؟ وضحهل يعاني الطالب/ة من اية أمراض مزمنة 

 9  -------------- :اذكر اسم التطعيم وتاريخه نعم ة أية تطعيمات خالل الشهر السابق؟ اذا كانت االجابةهل تم اعطاء الطالب/

 10 الماضية؟الدراسية صف السنة نفس عادة لللطالب/ة هو إصف الحالي هل ال

  خالل العام الدراسي الحالي أو إجازة الصيف؟  للزواج الطالبة تخطط : هلاإلناث في الصفوف الثامن والحادي عشر
  )يتعارض مع الحمل عيم الوقاية من سرطان عنق الرحمتطحيث أن (

11 

إستبيان ما قبل التطعيم 

  20 ......   /  20  ....... لعام الدراسي ا

   تعبئة هذا النموذج واعادته لممرضابنتك لذا يرجى  /ة المدرسة بطلب معلومات عن ابنك/للتأكد من اعطاء التطعيم بشكل آمن، يقوم ممرض/  
  ممرضة المدرسة قبل اعطاء التطعيم.

  ال يمكن تطعيمه في عيادة المدرسة إال حينما يكون   ة/ال يعني بالضرورة أن الطالبنعم على أي من األسئلة فان هذا  كانت اإلجابةمالحظة : اذا
  الطالب/ة ممنوعا من التطعيم . 

 اسي خالل العام الدر صحة الطالب/ة. يرجى إبالغ ممرض/ة المدرسة عن أي تغيير في التطعيم في بداية العام الدراسي سيتم توزيع استبيان
لى التطعيم . ع الحالي للطالب/ة مما قد يؤثر

  توقیع ولي االمر:
رقم الھاتف:

____________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________
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