
 

 

 نموذج المدرسة للموافقة ع� اللقاح 

ي المادة 
�ــــع حما�ة الصحة وتع��زهامن  5يتم جمع المعلومات الصح�ة الشخص�ة بموجب السلطة الواردة �ف ي ذلك االحتفاظ �سجل تطع�م ل�ل لقاح.    ��ش

وسيتم استعمالها إلعطاء اللقاحات بما �ف
ف، وح �د ع� العنوان: إذا كانت لد�كم أسئلة تتعلق بجمع المعلومات الصح�ة واستعمالها �مكن توجيهها إ� الم�ش ي أوتاوا بواسطة ال�ب

كو�ست�ال�شن     100دة التطع�م،  دائرة الصحة العامة �ف
ي ع� العنوان  613-580-6744، أو بواسطة الهاتف ع� الرقم K2G6J8درا�ف، أوتاوا، أونتار�و   

وىف �د االل��ت نت   immunization@ottawa.ca، أو بواسطة ال�ب   أو تفضل ب��ارة موقع االن�ت
: ال ي  government/access-accountable-and-transparent-hall/open-s://ottawa.ca/en/cityhttp-  خاص بب�ان ممارسة واستعمال المعلومات من مسؤول الصحة الطيب

protection-information-health-privacy/personal-privacy/protection-protection-and-information 
 

 
 _______________________________ االسم األول للطالب:       ____________________________االسم األخ�ي للطالب: 

 _____________  سنة / شهر / يوم  ____________تار�ــــخ الم�الد: 

   ________________________________الصف:   ______________________________________ المدرسة: 

ا.  أجب ع� األسئلة األر�عة  ا مخت�� ح��  الخاصة بتار�ــــخ طفلك. إذا كانت اإلجابة "نعم"، أعطنا �ش
ة؟1 ي الطالب من حالة طب�ة خط�ي

 _______________________________ نعم:   �  ال  �      . هل �عاىف
 _______________________________ نعم:   �  ال  �      . هل يتناول الطالب أي أدو�ة أو عالجات؟2

ا برد فعل ع� أي� من اللقاحات؟ 3  _______________________________ نعم:   �  ال  �             . هل أص�ب الطالب إطالق��

  _______________________________نعم:   �  ال  �   . هل لدى الطالب تار�ــــخ أو حاالت سابقة من اإلغماء أو ن��ات ال�ع؟4
ي الطالب من أي ن�ع من الحساس�ة؟5

 _______________________________ نعم:   �  ال  �     . هل �عاىف

 24صالحـًا لمدة (ال یحصل على اللقاح) لكل واحد من ھذه اللقاحات. نموذج الموافقة ھذا یبقى "ال" (یحصل على اللقاح) أو  "نعم" یُرجى اإلشارة بكلمة
     شھًرا ما لم یتم سحب الموافقة شفھیـًا أو خطیـًا مع دائرة الصحة العامة في أوتاوا.

 ACYW-135   السحائ�ة اتالمكورلقاح 
ي المدرسة) 

 (مطلوب لدوام الطالب �ف
لقد قرأت صفحة المعلومات عن هذا اللقاح. وأت�حت �ي 
 . ي ي تمت اإلجابة عليها بما يُرضييف فرصة توج�ه األسئلة اليت
أنا أفهم الفوائد والمخاطر المرتبطة بهذا اللقاح. وأنا أع�ي 
ي للممرضة الموظفة من طرف دائرة الصحة العامة  موافقيت

ي أوتاوا 
جرعة (بأن ُتع�ي لقاح المكورات السحائ�ة �ف

 واحدة).  
 
 
 ___________: توقيع باألحرف األو�        نعم   �

 ____________توقيع باألحرف األو�:            ال  �

 

 Hepatitis Bلقاح التهاب ال�بد ب 
لقد قرأت صفحة المعلومات عن هذا اللقاح. وأت�حت 

ي تمت اإلجابة عليها بما  �ي فرصة توج�ه األسئلة اليت
. أنا أفهم الفوائد والمخاطر المرتبطة بهذا  ي يُرضييف
ي للممرضة الموظفة من  اللقاح. وأنا أع�ي موافقيت

ي أوتاوا بأن ُتع�ي لقاح 
طرف دائرة الصحة العامة �ف

 ).  أشهر 6بينهما مدة  رعتانج 2(التهاب ال�بد ب 
 

 

 _________توقيع باألحرف األو�:           نعم  �

 __________توقيع باألحرف األو�:            ال  �

 

ي   (HPV)لقاح الورم الحل��ي الب�ش
لقد قرأت صفحة المعلومات عن هذا اللقاح. وأت�حت �ي 

ي تمت اإلجابة عليها  . فرصة توج�ه األسئلة اليت ي بما يُرضييف
أنا أفهم الفوائد والمخاطر المرتبطة بهذا اللقاح. وأنا أع�ي 
ي للممرضة الموظفة من طرف دائرة الصحة العامة  موافقيت

ي  ي أوتاوا بأن ُتع�ي لقاحات الورم الحل��ي الب�ش
 HPV )2�ف

 أشهر).   6جرعتان بينهما مدة 
 

 

 ____________توقيع باألحرف األو�:          نعم  �

 _____________توقيع باألحرف األو�:           ال  �

 

 
 

ي (كتابة): 
 ________________________             العالقة:   ___________________________________ االسم ال�امل لو�ي األمر القانوىف

 
: توقيع و�ي األمر  ي

 _________سنة/شهر/يوم        _________ التار�ــــخ:   ________________________________________القانوىف
 

 _________سنة/شهر/يوم        _________ التار�ــــخ:   ______________________________________________توقيع الطالب: 

https://ottawa.ca/en/city-hall/open-transparent-and-accountable-government/access-information-and-protection-privacy/protection-privacy/personal-health-information-protection
https://ottawa.ca/en/city-hall/open-transparent-and-accountable-government/access-information-and-protection-privacy/protection-privacy/personal-health-information-protection


Feb 2023  

SCHOOL VACCINE ASSESSMENT FORM (This side for clinic use only) 

 
Student Last name: ________________________________         Student First name: _______________________________ 

Date of birth: ____________YYYY/MM/DD_____________          Age: ____________________________________________          

Client ID: ________________________________________                                         

I have used two client identifiers and the client has no contraindications to receiving the vaccine(s) based on the review of all 

screening questions. Initial & Designation: __________________ 

        Menactra®               Nimenrix® 
 
________________      ___________________ 
         Lot number                         Diluent  
                                                (Nimenrix® only) 
 
Dosage and Route:  
� 0.5ml Intramuscular 
 
Site: 
� Left Deltoid   
� Right Deltoid 
 
Administration: 
Time:______________________ 

Date:______________________ 
 
Signature and Designation: 

___________________________ 

Engerix®-B   Recombivax® 
 
_________________________      
                 Lot number                          
 
 
Dosage and Route: 
� 1.0ml Intramuscular 
� 0.5ml Intramuscular 
Site: 
� Left Deltoid   
� Right Deltoid 
 
Administration: 
Time:______________________ 

Date:______________________ 
 
Signature and Designation: 

___________________________ 

             Gardasil®9 
 
_________________________      
                 Lot number                          
 
 
Dosage and Route: 
� 0.5ml Intramuscular 
 
Site: 
� Left Deltoid   
� Right Deltoid 
 
Administration: 
Time:______________________ 

Date:______________________ 
 
Signature and Designation: 

___________________________ 

   

Initial when data entered in Panorama:   Date data entered in Panorama :   

 

Clinical Notes (date and time): __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________Signature and Designation: _______________________________________ 

 

Administer the checked 
vaccines 

Consent 
Obtained 

(Initial) 

Panorama Verified  Dose Number 

Correct Interval 
(Initial) 

Requires Dose 
(Initial) 

� Men-C-ACYW-135    __/ 1 

� HB    __/__ 

� HPV    __/__ 

Assessor Signature and Designation: _______________________         Date: ________________ 


