
 

 

 في عيادات التطعيم بالمدارس ةالثانوي المرحلةطلبة من موافقة 
 

 2019أغسطس/آب 
 

 سياسة في تغييرات عن اإلعالن تم الماضي، يونيو/حزيران شهر في المنعقد تورونتو مدارس مجلس اجتماع في

 .2020-2019 الدراسي العام خالل تفعيلها يتم سوف والتي العامة، تورونتو صحة لهيئة التطعيمات

 
 صحة عيادات من التطعيمات على الحصول على موافقتهم إعطاء من أكثر أو سنة 14 بلغوا الذين الطالب سيتمكن

 :التي جلبت هذه التغييرات ا يلي األسباب المحددةفيم الثانوية. المدارس في استضافتها يتم التي العامة تورونتو

 

 أنش ومن ،الشمالية ركايأم في للحصبة تفشي اآلن يحدث حيث تفشي، ألي المناسب الوقت في الستجابةا •

 .المتفشية األمراض هذه مثل على وتسيطر تمنع أن العالية التطعيم معدالت
 

 موافقة بطل يتم حيث المجتمعية التطعيم عيادات في العامة تورونتو صحة لهيئة الحالية الممارسات مع التوافق •

 الثانوية. المرحلة طالب تطعيم فيها يتم التي العيادات في الطالب
 

 الثانوية المرحلة في المدرسة عن طالب/طالبة 4500 إيقاف تم .المدرسة عن الموقوفين الطالب أعداد خفض •

 شأن منو لهم. محدث تطعيمات سجل جودو عدم بسبب 2017/2018 الدراسي العام في تورونتو مدارس في

 عن همإيقاف يتم الذين الطلبة أعداد تقليلو المدرسة لحضور المطلوبة لتطعيماتا على الطلبة حصول تسهيل

 .المدرسة
 

 صحي. تأمين الديه يكون ال قد أو أولية رعاية مقدم لديها ليس التي األسر دعم •
 
 

مسبقاً بمواعيد العيادات القادمة في مدرسة ابنك/ابنتك للتأكد من أنه تم تضمينك في عملية اتخاذ  الوالدينسيتم إخطار 

طلبة لن يتم إجبار ال القرار. سيكون لديك الوقت لمناقشة األمر مع ابنك/ابنتك ومقدم الرعاية الصحية قبل موعد العيادة.

 أخذ التطعيمات.على أبداً 

 
 

 ،تطعيمال قبل طالب/طالبة كل من علم على المبنية الموافقة على بالحصول العامة تورونتو صحة من الممرضين سيقوم

 يشمل: وهذا
 ،والديهم عم التطعيم مناقشة على الطلبة تشجيع يتم .والديهم مع التطعيم موضوع قشواان قد كانوا إذا الطلبة سؤال •

 العيادة. في وجودهم أثناء ذلك في بما
 حينه. في عليه يحصلون سوف الذي التطعيم من والمخاطر الفوائد يفهمون كانوا إذا •
 أسئلة. أي لديهم كان إذا •

 
هذا التغيير مع الممارسة الموجودة بالفعل في مجالس مدارس يتوافق  المدارس. في الطالب صحة تحسين هو الهدف

 قانون الموافقة على الرعاية الصحية"." Act Consent Care Health و منطقة تورونتو الكبرى،

 أونتاريو. في الموافقة إلعطاء قانوني سن يوجد ال

 
 سؤال. أي لديك كان إذا 416-392-1250 الرقم على العامة تورونتو صحة بهيئة االتصال رجاء

Arabic 

https://www.ontario.ca/laws/statute/96h02

