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 ينالوال�ة م 2021ما �حتاج اآلباء إ� معرفته: قانون اللقاح 
 

 المقدمة 
ي ا�دخل قانون اللقاح الجد�د لوال�ة م

ف التنف�ذ �ف  .الدرا�ي  . هذە �ي المتطلبات حسب العمر و الصف2021سبتم�ب   1ين ح�ي
 

ف تحالف   تتوفر  ا�ة بني ، وجمع�ة موال�ة هذە المعلومات من خالل �ش ف  ين الطب�ة اماين للتحصني
)MMA, Maine Medical Associationين التابع لأل�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفالا )، وف�ع م 
)AAP, Maine Chapter of the American Academy of Pediatricsي م

 ين ا) وجمع�ة تق��م العظام �ف
)MOA, Maine Osteopathic Association  ي �مكن ي األمراض واألمراض اليت ا لحما�ة أطفال وال�ة ماين من تف�ش ). نحن نعمل مع�

ي البيئة المدرس�ة. 
 الوقا�ة منها، ال س�ما �ف

 
؟ ي  ما هو اإلعفاء الطيب

ي  ي لطبيبك ( القرار �دعم اإلعفاء الطيب ي طب تق��م  MD, Medical Doctorالمهيف
 العظام) أو دكتور �ف

), Doctor of Osteopathic MedicineDO ( أو مم) رض ممارسNP, Nurse practitioner أو مساعد طب�ب ( 
), Physician AssistantPA  (برنامج كما ان   . الحصول ع� لقاحلطفلك  �شأن ما إذا كان من المستحسنMaine AAP   دعم�

ي �قرها مركز الس�طرة ع� االمراض واللجنة االستشار�ة لس�اسات التلقيح  اجراءات  جدول بخصوص  (CDC/ACIP)التطع�م اليت
 دلة والذي يتم تحديثه باستمرار: التطع�م القائم ع� األ  موانع و  لقاحلا
 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html 
 

ي لمقد�ي الخدمة الستخدامه Maine AAP/MMA/MOAأ�شأت  ي  نموذج إعفاء طيب
ي اما�نو المدارس �ف

للمساعدة   رعا�ة األطفال  �ف
ي تحد�د دوا�ي االستثناءات الطب�ة. للم��د من المعلومات قم ب��ارة: 

 www.vaxtoschoolmaine.me �ف
 

؟  ي  من الذي �ع�ي اإلعفاء الطيب
ف ( ،  يؤكد مكتوب   ت��ــــحالطب�ة �ي اإلعفاءات ). MD/DO/NP/PAيتم منح اإلعفاءات الطب�ة من قبل مقد�ي الخدمات المرخصني

ي 
. رأيهم  �ف

�
، أن التطع�م ضد مرض واحد أو أ��� قد �كون غ�ي مستحسن طب�ا ي  المهيف

 
 القانون. هذا  حول 

 دور الحضانةفلسف�ة/دين�ة. و�شمل هذە ألسباب قاحات من اللينطبق هذا القانون ع� أي مؤسسة سبق أن سمحت ب�عفاءات 
والمدارس ما بعد الثان��ة و�عض مرافق الرعا�ة  , )K-12( 12حيت الصف والمدارس النهار�ة، ور�اض األطفال الخاصة والعامة 

 الصح�ة. 
 

ي  
ي أو 2021سبتم�ب  1�جوز للطالب المشمول بخطة تعل�م�ة فرد�ة �ف

ا من متطلبات التطع�م �ف ا أو دين�� ا فلسف�� ، والذي اختار إعفاء�
ي الحا�ي طالما: 2021سبتم�ب  1قبل  ي أو الدييف

ي االلتحاق بالمدرسة بموجب اإلعفاء الفلس�ف
 ، االستمرار �ف

 
ا: �قدم الوالد أو الو�ي إفادة من مزود مرخص 18طالب أقل من  أنهم قد �شاوروا مع الوالد أو الو�ي ب  )MD/DO/NP/PA( عام�

 د المرتبطة باخت�ار التطع�م. وجعلوا ذلك الوالد أو الو�ي ع� درا�ة بالمخاطر والفوائ
 

ا: �قدم الطالب إفادة من مزود مرخص 18الطالب فوق  أنهم �شاوروا مع ذلك الطالب وجعلوا ذلك الطالب   )MD/DO/NP/PA( عام�
 ع� درا�ة بالمخاطر والفوائد المرتبطة باخت�ار التطع�م. 

 
ي)ت( الفحص المخ الت�ت تقبل نتائج   بد�ً� مقبوً� للتطع�م كدل�ل ع� المناعة.  �ب
�ة  تعت�ب النتائج  ي تثبت المخت�ب اإلصابة السابقة بالمرض دل�ً� مقبوً� ع�   عن ط��قالمرض  ضد  مناعةوجود أو السجالت الطب�ة اليت

ي تخضع للتحديثات.  ا واليت  تلب�ة متطلبات المناعة.* سيتم تحد�د هذا التع��ف أثناء عمل�ة وضع القواعد الجار�ة حال��
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 ما �ي اللقاحات المطل��ة؟

 
) (   K-12متطلبات  ي ع�ث

 من الروضة وحيت الصف الثاىض
 مرحلة روضة األطفال  •

o 5 DTap ) ا و� ؛  �زاز ال  الدفت�ي ي أو بعد ع�د الم�الد الرابع)اللقاح  إذا تم إعطاء DTaP  4والسعال الد��ي
 الرابع �ف

o 4 ي شلل األطفال (إذا أعط�ت الجرعة الرابعة قبل ع�د الم�الد الرابع، ف�جب إعطاء لقاح شلل األطفال الم
عطل اإلضا�ف

ي أو بعد ع�د الم�الد الرابع) ) IPVالمناسب للعمر (
 �ف

o 2 MMR )(الحصبة والنكاف والحصبة األلمان�ة 
o 1 (جدري الماء) الُحماق 

 
 الصف السابع  •

o Tdap )زاز ال�  ( �ا والسعال الد��ي  والدفت�ي
o 1  ) نة  ) MCV4المكورات السحائ�ة المق�ت

 
ي ع�ث  •

 الصف الثاىض
o 2 MCV4  نةالمكورات ي أو بعد ع�د الم�الد   السحائ�ة المق�ت

(مطلوب جرعة واحدة فقط إذا تم إعطاء الجرعة األو� �ف
(  السادس ع�ش

 
 متطلبات المدرسة ما بعد الثان��ة

o MMR ) جرعتان من لقاحMMR ، (ُتع� بعد ع�د م�الد الطالب األول 
o ا/التيتانوس� �ا و  ( ال�زاز) الدفت�ي �ا و ) DTPوالسعال الد��ي ( �زاز ال (جرعة واحدة من الدفت�ي  �زاز ال أو ) DT( �زاز الأو الدفت�ي

�ا ( ي غضون )  Tdوالدفت�ي
 سنوات قبل التسج�ل.  10�ف

 
 النهار�ة الحضانةمتطلبات ا

 النهار�ة، قم ب��ارة:  دور الحضانةلم��د من المعلومات التفص�ل�ة حول إرشادات 
-disease/immunization/documents/Daycare-https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectious

revised.pdf-dardsstan-mmunizationI 
 
 

ي لـ ا جدول توض��ي 
 وال�ة ماين للقاح المطلوب �ض

مرحلة روضة   التطع�م
 األطفال 

الصف  
 السابع

الصف  
ي ع�ش 

 الثايف
مابعد  تعل�م 

 ثانوي ال
رعا�ة 

 األطفال 
** ي

 DTap X X  X X  اللقاح الثالي�
IPV X    X 

MMR X   X X 
ي  

وس الحماق النطا�ت وس جدري الماء/ف�ي ف�ي
)VZV( 

X    X 

   X X  ةسحائ�ال اتمكور ال
ف�ة ف  HiB (     Xمن الن�ع ب ( االنفونزا ال�ف

 PCV-12 (     Xلقاح المكورات الرئ��ة المزمنة ( 
و�ي  التهاب ال�بد   A     X الف�ي

 B     Xالتهاب ال�بد 
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