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 الصف
   Grade 

حطريقة إعطاء اللقا          
Administration route 

لقاحال          
    Vaccine 

 مستحق
Due 

 متأخر
Overdue 

  الصف األول
Grade 1 

  حقنة تحت الجلد
Subcutaneous Injection 

  النكافوالحصبة األلمانية، والحصبة، 
Measles, Mumps, Rubella (MMR)   --------- 

  بالعضل حقنة
Intramuscular Injection 

  وشلل األطفال العضلي) الالخلويالرباعي (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي 
DTaP-IPV: (Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis and Inactivated Polio Vaccine)  

OR  

  --------- 
 
 
 ---------  والدفتيريا والسعال الديكي الالخلوي) (الكزازالثالثي  

Tdap vaccine: (Tetanus, diphtheria, acellular pertussis) 
 

  نقطتين بالفم  
Two Oral Drops  

  الفموي  شلل األطفال
OPV (Oral Polio Vaccine)   --------- 

 حقنة تحت الجلد
Subcutaneous Injection 

 الجديري المائي 
Varicella vaccine (Chickenpox vaccine) 

  --------- 

  الصف الثامن
Grade 8 

  بالعضل حقنة
Intramuscular Injection 

 الالخلوي الدفتيريا والسعال الديكيوالتيتانوس 
Tdap vaccine :(Tetanus, Diphtheria, and acellular Pertussis)   --------- 

الصف الثامن 
  (إناث)

Grade 8 
(Females) 

 العضلحقنة ب
Intramuscular Injection 

 1لقاح الوقاية من سرطان عنق الرحم جرعة 
HPV Vaccine 1st  dose   --------- 

 حقنة بالعضل
Intramuscular Injection  

 2لقاح الوقاية من سرطان عنق الرحم جرعة 
dose  nd2HPV Vaccine     --------- 

 حقنة بالعضل
Intramuscular Injection  

 3لقاح الوقاية من سرطان عنق الرحم جرعة *
*HPV Vaccine 3rd dose   --------- 

ً  15عمر الطالبة أقل من إذا كان*  ً  15 ها عمر أما إذا كان، ستحتاج لجرعتين من لقاح الوقاية من سرطان عنق الرحم عاما  .اللقاح هذا جرعات من فستحتاج لثالثوما فوق  عاما

* Below 15 years (two doses of HPV vaccine are required). Third dose of the HPV vaccine is required for students who are 15 years and above of age. 
  I agree to give my son\ daughter vaccines which are mentioned above       أعاله ليهاإ المشار اللقاحات ابنتي/ ابني إعطاء على أوافق 

 I disagree to vaccinate my son\ daughter  because: 

  My child has vaccinated before with the above-mentioned booster 
dose; (please send a document proving that to school clinic). 
  My child has medical condition which prevents him/ her from being 
vaccinated now (please send a letter written by you or doctor explaining 
the medical condition to the school clinic) 
  Others (Specify)……………………………………………………… 

      هذه اللقاحاتعطاء ابني/ ابنتي إوافق على أال:  
    

   ليها إسابقاً بالجرعة المنشطة المشار  لقيحهاتلقيحه/ تابني/ ابنتي قد تم  كون
 (يرجى إرسال ما يثبت ذلك إلى عيادة المدرسة)ه. أعال

   و من قبل الطبيب أ(يرجى إرسال إقرار من قبلكم للتلقيح حالياً  لوجود موانع طبية
 المدرسة) عيادة المعالج إلى

   ) حددأخرى..........................................(.. ................ 

Parent’s/ Guardian’s Name :    الشرعي:اسم ولي األمر/ الوصي 
Relation:    القرابةصلة:  
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 الشرعيالوصي  أو األمريعبأ هذا النموذج من قبل ولي  مالحظة:
Only Parent or Guardian should fill this form. The student is not allowed to fill 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 --------------------------------------------: المدرسة

    أنثى □        ذكر □الجنس:                     ---------- --------: تاريخ الميالد
  -----------------------------------------------------------------------------الجنسية: 

The School Nurse/ Doctor or School Health Section team, DHA will provide 
the student with the following Vaccines at schools as booster doses for the 
pre–school vaccination national program as recommended by DHA 

 دبيبفريق قسم الصحة المدرسية من هيئة الصحة  أوالمدرسة  طبيبسوف يقوم ممرض/ 
ً للجدول التالي التالية في المدرسة اللقاحاتبإعطاء  جرعات منشطة  اللقاحاتهذه  دّ . وتعوفقا

  دبي. بلتحصين حسب التوصيات المعمول بها من قبل هيئة الصحة مكملة للبرنامج الوطني ل
Vaccination Date: ---------------------------------------------------------  :تاريخ التلقيح--------------------------------- ----------------------------------------  


