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 Category ال  
NO  

 نعم
YES 

    البند

1 
Does the student have any allergies to medication, food           
(E.g :Eggs), allergic reaction against yeast or vaccines ? Others? 
 if yes, specify------------------------------------------------------- 

    
 وأ )بيضال(مثل:  الطعام أو األدويةمن حساسية الطالبة  هل لدى الطالب/

 خر غيرها؟آ ءأي شيأو  اللقاحاتأو ، الخميرة من حساسية
      -------------------------------------------- حددإذا كانت اإلجابة نعم،   

1  

2  
Has the student had a serious reaction to a vaccine in the past? If 
yes, specify---------------------------------------------------------- 

    
 ً  كانت إذا التلقيح؟ضاعفات بعد م ةألي هل تعرض الطالب/ الطالبة سابقا

  ------------------------------------------ المضاعفات حددجابة نعم اإل
2  

3  Has the student had a seizure or brain (neurological) problem?     
في الدماغ (الجهاز  ةتشنج أو مشكللنوبة الطالب/ الطالبة  تعرّضهل 

  ؟العصبي)
3  

4  
Does the student suffer from any Health conditions that depress 
the immunity like cancer, leukemia, lymphoma, organ transplant, 
etc.? If yes, specify ------------------------------------------------ 

    
حالة قد تضعف الجهاز المناعي مثل  ةيمن أ  هل يعاني الطالب/ الطالبة

     لخ؟ ان الغدد الليمفاوية) أو زراعة األعضاء، إان الدم، سرطسرط( السرطان
  -------------------------------------------------إذا كانت االجابة نعم حدد

4  

5  
Do any household member /relative living in the house have 
cancer, leukemia, organ transplant or any other immune system 
problem? 

    
في  / الطالبةأو األقارب المقيمين مع الطالب األسرة أفرادأحد من  لدىهل 

أو أية مشكلة  عضاءأزراعة حالة مثل السرطان أو ابيضاض الدم أو المنزل 
  ؟أخرى في جهاز المناعة

5  

6  
Has the student taken cortisone, prednisone, other steroids, or 
anticancer drugs such as chemotherapy or radiotherapy in the 
past 3 months? If yes, add the date ------------------------------- 

    
أدوية السرطان  أو هل تناول الطالب/الطالبة أي دواء يحتوي على الكورتيزون

جابة ذا كانت اإلإ؟ الثالث شهور السابقة خاللي أو اإلشعاعي يائ الكيم جأو العال
  ------------------------------------------------------خ: التاري نعم حدد

6  

7  
Did the student receive any blood transfusion, antibodies, or 
Plasma within the past year? If yes specify the date --------------    

    
و بالزما خالل العام أجسام مضادة أل تعرض الطالب/ الطالبة لنقل دم أو ه

  -------------------------------ريخ: حدد التاجابة نعم إذا كانت اإل السابق؟
7  

8  
Does the student suffer from any disease or receive any 
medications that affect blood coagulation? If yes, specify--------- 

    
دوية لمنع تجلط الدم؟ يتناول أي أ وأي أمراض أهل يعاني الطالب/ الطالبة من 

------------------------------------------------إذا كانت اإلجابة نعم، حدد  
8  

9  
Has the student received any vaccine in the last month? If yes, 
specify name of the vaccine taken :----------------------------- 
And date of administration: ------------------------------------ 

    
؟الشهر السابقخالل  لقاحات عطاء الطالب/ الطالبة أيإهل تم   

  ----------------------------------:  اللقاحاسم  حدد نعم إذا كانت االجابة 
  ---------------------------------------------------- إعطاء اللقاحتاريخ و

9  

 

Parent’s / Guardian’s Name   اسم ولي األمر/ الوصي الشرعي 
Relation   صلة القرابة  
Signature Parent’s / Guardian’s   توقيع ولي األمر/ الوصي الشرعي  
Date: Tel: التاريخ :رقم الهاتف:  

  .المدرسة أو طبيب حال وجود استفسار الرجاء االتصال بممرض يف و ،حصراً، وال يسمح للطالب بتعبئته أو التوقيع عليه الوصي الشرعي أو األمريعبأ هذا النموذج من قبل ولي  مالحظة:
Only Parent or Guardian fills this form. The student is not allowed to fill it this form or sign it. If there is any further queries, please contact the School Nurse or Doctor. 

Student’s Full Name: -------------------------------------------------- 
School: --------------------------------------------- Grade:------------ 
DOB:---------------------------------Sex:    □ Male               □ Female     
Nationality: ----------------------------------------------------------- 

 

  ------------------------------------------- لطالب/الطالبة:االسم (الكامل) ل
     ---------------: الصف --------------------------------------------لمدرسةا

     أنثى □        ذكر □الجنس:       ------------------ :تاريخ الميالد
--------------------------------------------------------------------------لجنسية: ا  

 To ensure safe vaccination, the school health team requires information 
about your son/daughter’s health status. Prior to vaccinating your 
child.  Please review and complete the following checklist and return to 
the school nurse (Please answer all the questions). 

 Please inform the school health team of any change in the student’s 
health status during the academic year, as it might affect giving your 
child the vaccine dose. 

  ات المدرسة بطلب معلومالفريق الصحي في ، يقوم ةآمن اللقاح بصورةعطاء إللتأكد من
بل لمدرسة قلعادته إلذا يرجى تعبئة هذا النموذج و ،الصحية م/ ابنتكمعن حالة ابنك

 .جميع األسئلة) عنالرجاء اإلجابة  (.اللقاحعطاء إ
  خالل      ةالطالب صحة الطالب/المدرسة عن أي تغيير في  الفريق الصحي فييرجى إبالغ

  .اللقاحالعام الدراسي الحالي مما قد يؤثر على إعطاء 

 Vaccination Date: ---------------------------------------------------   :تاريخ التلقيح-------------------------------------------------------------------  
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Important Notes:                                                                    
 

 Please send original vaccine card to the school nurse 
 Please send a copy of any medical report related to the 

student’s health, which might affect giving your child 
the vaccine dose. 

 Please inform the school nurse about any changes in 
the student’s health before and after vaccination. 

 Please inform the school nurse if the student receive 
any vaccinate outside the school( during the academic 
year ) 

 

 مالحظات هامة:
 
  صليةاأل التلقيحرسال بطاقة إيرجى 
  رسال صورة عن أي تقارير طبية تتعلق بالطالب/ الطالبة إيرجى

 المقرر اعطاؤه. التلقيحوتتعارض مع 
  ممرضة المدرسة بأي تغيرات على ما ذكر أعاله إبالغ ممرضيرجى/

 .اللقاحقد تطرأ على صحة ابنكم / ابنتكم بين جرعات 
  خارج  لقاحيرجى إبالغ ممرضة المدرسة في حال إعطاء الطالب أي

 أثناء السنة الدراسية)( المدرسة
  المدرسة عند حصول إن األهل مسؤولون عن إبالغ ممرض/ممرضة

 زمة.الأي تغير في الحالة الصحية للطالب وإعطاء التقارير ال
 


