
 

OFFICIAL 

 
 العربية 

 
 11- 5لمن تتراوح أعمارهم بين  19-قاحات كوفيد ل

  األسئلة الشائعة 
  2021ديسمبر/كانون األول  28سارية اعتباراً من 

 
 عاما   11- 5معلومات عامة حول تطعيم األطفال بعمر 

 
 نعم.  

الية، وهي إدارة السلع العالجية    Therapeutic Goodsوافقت جهة إصدار اللوائح الطبية األستر

Administration (TGA) ، فايزر عىل استخدام لقاحPfizer   اوح أعمارهم  لألطفال الذين تتر

ن   .    11- 5بي 
ً
 عاما

ن  الية المعنية التحصي    Australian Technicalتوصي المجموعة االستشارية الفنية األستر

Advisory Group on Immunisation (ATAGI)  بلقاح فايزرPfizer   11- 5لألطفال بعمر   .
ً
 عاما

  11- 5هل يمكن لألطفال بعمر 

 الحصول عىل التطعيم؟  
ً
 عاما

ن   اوح أعمارهم بي   سيبدأ  11- 5أعلنت الحكومة الفيدرالية أن برنامج التطعيم لألطفال الذين تتر
ً
عاما

ي  
ي    يناير/كانون  10فن

 . 2022الثانن

متر سيتمكن األطفال الذين  

ن   اوح أعمارهم بي     11- 5تتر
ً
عاما

ي التطعيم؟     
 من تلقر

 ستتوفر اللقاحات عتر الجهات المشاركة التالية:  

 العيادات العامة  •

 الصيدليات  •

ن   •  Aboriginal Controlled Communityمنظمات الصحة المجتمعية للسكان األصليي 

Health Organisations 

ي الوالية.   •
 مراكز التطعيم المالئمة لألرسة فن

 

ي المدارس االبتدائية، خالل  
ي ذلك فن

 بعض عيادات التطعيم المجتمعية، بما فن
ً
كما ستكون هناك أيضا

 .  2022الفصل الدراسي األول 

 

ي عيادة الطبيب أو الصيدلية عىل موقع  
سيتمكن الوالدان وأولياء األمور من حجز موعد ألطفالهم فن

Clinic Finder  ) الية  . )healthdirect.gov.auالتابع للحكومة األستر

 

ي 
 الحجز فن

ً
 . مركز تطعيم تديره الواليةيمكنك أيضا

ي  
تلقر من  األطفال  سيتمكن  أين 

 التطعيم؟    

لقاح    ATAGIو   TGAتقوم   بتقييم   
ً
أعمارهم   Modernaموديرنا  أيضا اوح  تتر الذين   لألطفال 

ن   ، ومن المتوقع التوصل إىل نتيجة خالل األسابيع المقبلة.    11و  6بي 
ً
 عاما

موديرنا   لقاح  توفت   سيتم  هل 

Moderna    ؟
ً
 لألطفال أيضا

   . ي
ي يناير/كانون الثانن

، وذلك فن
ً
من األفضل أن يحصل طفلك عىل لقاحه األول بمجرد أن يصبح مؤهال

ي جرعته    12إذا بلغ سن  
 بعد تلقر

ً
، فستكون جرعته الثانية هي الجرعة  11-5األوىل كجزء من جدول  عاما

 . ن  األكتر للبالغي 

طفىلي   بعد    12سيبلغ   
ً
عاما

ي  
الثانن ة    2022يناير/كانون  بفتر

ة   هل يجب أن أنتظر حتر    - قصت 

 ثم أجعله يحصل    12يبلغ  
ً
عاما

 عىل جرعة الكبار؟  

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
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 جرعات اللقاح وفتراته  

 
ن  Pfizerكال، جرعة لقاح فايزر  اوح أعمارهم بي   ستكون ثلث الجرعة   11- 5المعطاة لألطفال الذين تتر

ً
عاما

ي سن 
 وما فوق.    12الممنوحة لمن هم فن

هل جرعة التطعيم لألطفال 

ن  اوح أعمارهم بي    11- 5الذين تتر

 هي نفسها لألشخاص  
ً
عاما

ن من العمر  عاما  12البالغي 

؟     وأكتر

ة جدول التطع ي هذه المجموعة العمرية هو جرعتان، تفصلهما فتر
 أسابيع.  8يم الموص به فن

ة إىل  ي ظروف خاصة، مثل:  3يمكن تقصت  تلك الفتر
 أسابيع فن

ي جائحة  •
 جزء من استجابة لتفش 

ي دواء تثبيط مناعة قوي  •
 قبل البدء فن

 قبل السفر للخارج.  •

 

ي سيحتاجها 
كم عدد الجرعات التر

أعمارهم  اوح  تتر الذين  األطفال 

ن  ؟        11- 5بي 
ً
 عاما

اوح    ATAGIو  TGAلم تقدم   الذين تتر المنشطة لألطفال  الجرعات  أو توصيات حول  اآلن موافقات  حتر 

ن  .   11- 5أعمارهم بي 
ً
 عاما

 ة بخصوص هذا األمر.  ستقوم حكومة والية فيكتوريا بإبالغ المجتمع بأي تحديثات مستقبلي

اوح  الذين تتر األطفال  هل يحتاج 

ن   بي  إىل   11- 5أعمارهم   
ً
عاما

 جرعات معززة؟     

 

 سالمة اللقاح وآثاره الجانبية   
 

بمراجعة األدلة الرسيرية اإلضافية وبيانات السالمة من التجارب الرسيرية للقاحات    ATAGIو  TGAقامت  

mRNA    بعمر الواليات   11-5لألطفال  ي 
فن العمرية  المجموعة  هذه  تطعيمات  من  واقعية  وبيانات   

ً
عاما

 المتحدة. 

ي التجربة الرسيرية للقاح فايزر 
ي شملت   Pfizerفن

، لم  3,100والتر
ً
يكن هناك أي مخاوف بشأن سالمة   طفال

ة.    اللقاح ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية خطت 

بعمر   لألطفال  اللقاحات  إعطاء  بالفعل  من   11-5ويتم  يقرب  ما  تلقر  حيث  المتحدة،  الواليات  ي 
فن  
ً
عاما

ي كندا وأوروبا وإرسائيل وأماكن أخرى.  5
امج فن ن طفل الجرعة األوىل بالفعل. تبدأ التر  ماليي 

. ستتم مراقبة األطفال    15عد التطعيم، ستتم مراقبة األطفال لمدة  ب دقيقة عىل األقل للتأكد من أنهم بخت 

 دقيقة.  30الذين لديهم تاري    خ من الحساسية المفرطة لمدة 

  

آمن  اللقاح  أن  نعرف  كيف 

أعمارهم  اوح  تتر الذين  لألطفال 

ن  ؟   11- 5بي 
ً
 عاما

 نعم.  

للقاحات   ATAGIو   TGAتقوم   الرسيرية  التجارب  من  المتوفرة  السالمة  وبيانات  الرسيرية  األدلة  بمراجعة 

mRNA    بعمر الواليات  11-5لألطفال  ي 
فن العمرية  المجموعة  هذه  تطعيمات  من  واقعية  وبيانات   

ً
 عاما

 المتحدة. 

جري 
ُ
.   AusVaxSafetyت اىلي

ي المجتمع األستر
 مراقبة مستمرة وشاملة لسالمة اللقاحات فن

هل هناك مراقبة مستمرة لسالمة 

 اللقاح لألطفال الصغار؟  

 نعم.  

يوجد دليل يشت  إىل أن األطفال ذوي اإلعاقة هم أكتر عرضة للمعاناة من آثار سلبية من التطعيم مقارنة   ال 

 باألطفال اآلخرين.  

 لألطفال الذين قد  
ً
ي والية فيكتوريا خيارات متاحة ودعما

طفيفة  ف  او خمكون لديهم  تسيشمل طرح اللقاح فن

أو   التطعيم  النمو    مشاكل سلوكيةبشأن  ي 
فن إعاقات  من  يعانون  الذين  األطفال  التوحد    و أبسيطة، وكذلك 

 مشاكل حسية.  أو

 خدمات لألطفال الذين يعانون من 
ً
  خوف شديد من اإلبر.  تكما ستتوفر أيضا

هل اللقاحات آمنة لألطفال  

   ذوي اإلعاقة؟ 

https://ausvaxsafety.org.au/our-work/covid-19-vaccine-safety-surveillance
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 مثل أي دواء آخر، يمكن أن يكون لجميع اللقاحات آثار جانبية.  

فايزر   لقاح  ي 
تلقر بعد  ومتوقعة  شائعة  جانبية  آثار  من  األطفال  ي 

يعانن أن  الذراع   Pfizerيمكن  ي 
فن ألم  مثل 

 ما يحتاج األطفال إىل  
ً
زيارة  والصداع والتعب. عادة ما تحتاج تلك اآلثار إىل العالج بالباراسيتامول فقط، ونادرا

ي العالج. 
 الطبيب لتلقر

 
ً
 اآلثار الجانبية األكتر خطورة نادرة جدا

ي األطفال، حيث تحدث غالبية اآلثار   mRNAال توجد مخاوف بشأن سالمة لقاحات  
عىل المدى الطويل فن

 
ً
 األوىل.   8-6خالل األسابيع  -الجانبية المبلغ عنها بعد التطعيم مبكرا

التاب وس كورونا  فيكتوريا عىل مزيد من  يحتوي موقع فت  الجانبية ع لحكومة والية  اآلثار  المعلومات حول 

 . المحتملة للقاح

 معرفة المزيد عن 
ً
 .   Pfizerلقاح فايزر يمكنك أيضا

للتطعيم  الجانبية  اآلثار  هي  ما 

 لدى األطفال الصغار؟  

 
 

 األهلية و الموافقة 
 

ي اللقاح.   5كل شخص يبلغ 
ي اللقاح؟   سنة فما فوق يمكنه تلقر

 من هو المؤهل لتلقر

أنفسهم   حماية  ي 
فن الصغار  األطفال  يساعد  التطعيم،  خالل  من  ذلك،  ومع   .

ً
إجباريا  

ً
أمرا ليس  اللقاح  ي 

تلقر

 وأرسهم، وكذلك مدارسهم ومجتمعاتهم.  

ن   اوح أعمارهم بي  انظر القسم أدناه للحصول عىل مزيد من المعلومات حول فوائد التطعيم لألطفال الذين تتر

5-11   .
ً
 عاما

إجبا التطعيم  لألطفال هل  ري 

ن  بي  أعمارهم  اوح  تتر   الذين 

؟    5-11
ً
 عاما

ن   بي  اوح عمره  الذي يتر للطفل  الموافقة  تقديم  األمر  أو وىلي  الوالد  للحصول عىل    11و    5يجب عىل   
ً
عاما

 التطعيم.   

 إبداء موافقته الخاصة.   11-5بموجب قانون والية فيكتوريا، ال يمكن للطفل الذي يبلغ من العمر 
ً
 عاما

  فع وإبداء موافقته بالنيابة عنه.   يمكن للوالد أو وىلي األمر حضور موعد التطعيم مع الشاب اليا

هل يتوجب عىل أحد الوالدين أو 

- 5أولياء األمور اإلذن لطفل بعمر  

ي اللقاح؟    11
 لتلقر

ً
 عاما

 
  

 عاما .   11-5فوائد التطعيم لألطفال بعمر 
 

ة ضد كوفيد  .  19-سيحصل األطفال الذين تم تطعيمهم عىل حماية مبارس 

 

ي حال  
ي أن يتعرضوا ألعراض شديدة فن

ن فن وبينما األطفال والشباب اليافعون هم أقل عرضة مقارنة بالبالغي 

وهذا يشمل األطفال الذين يعانون من حاالت    -، إال أن البعض منهم قد يمرض بشدة  19-اإلصابة بكوفيد 

، مثل السمنة المفرطة أو متالزمة داون أو الشلل الدم
ً
. معينة موجودة مسبقا ي

 اغن

 

 بأعراض مزمنة بعد أكتر من شهر أو شهرين من اإلصابة  
ً
ن أيضا يمكن أن يصاب بعض األطفال والمراهقي 

 .  Long-COVIDبعدوى كوفيد. وهو ما يسىم كوفيد طويل األمد 

 

بكوفيد  العدوى  نقل  لألطفال  األطفال  19- يمكن  إىل  العدوى  نقلهم  منع  عىل  التطعيم  سيساعد  ولكن   ،

ي ذلك أفراد األرسة الذين قد يكونون أكتر عرضة لخطر اإلصابة، اآلخرين والفئا
، بما فن

ً
ت العمرية األكتر سنا

 مثل األجداد. 

 

 
ً
ي أيضا

ي  ا أغالقالتقليل من تطعيم األطفال الصغار يعتن
ي تلقر

ي المستقبل. سيساعد ذلك األطفال فن
لمدارس فن

ي أ
 لوجه، ووقت اللعب، والمشاركة فن

ً
 نشطة مختلفة، والتواجد مع أصدقائهم.   عىل مزيد من التعلم وجها

  

عانون من ي سمعت أن األطفال ال

أصيبوا ال إذا  .  19-بكوفيد  مرض 

 لماذا يجب تطعيمهم؟  

 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-pfizer-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-pfizer-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-pfizer-vaccine
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 واألشخاص المحجورين 19- حاالت اإلصابة بكوفيد
 

 كال. 

ي حال تأكدت إصابة الشخص بكوفيد 
 والحجر. ويشمل هذا األطفال   19-فن

ً
له فورا ن يجب عليه التوجه اىل متن

.  11- 5بعمر 
ً
 عاما

له ألي سبب  19-ال يمكن للشخص الذي ثبتت إصابته بكوفيد ن  وال حتر للتطعيم.   -مغادرة متن

هل يمكن تطعيم الشخص إذا كان 

 بكوفيد 
ً
 ؟  19-مصابا

 نعم.  

ك المزيد   وس.  يمكن لطبيبك أن يختر يمكنه الحصول عىل التطعيم بمجرد اجتيازه المرحلة الحادة من الفت 

 عن هذا. 

الذي  الطفل  تطعيم  يمكن  هل 

العمر   من     11-5يبلغ 
ً
عاما

 ؟  19-وأصيب بكوفيد 

 كال. 

ي تم إعطاؤها له بشأن متر يمكنه  
لب من شخص ما أن يقوم بالحجر، فيجب عليه اتباع النصائح التر

ُ
إذا ط

له.  ويشمل هذا األطفال بعمر  ن .   11-5مغادرة متن
ً
 عاما

وس كورونا   ي حال عدم تأكدك بشأن الذهاب إىل موعد اللقاح من عدمها، اتصل عىل الخط الساخن لفت 
فن

جم).  0 (اضغط 1800  675 398عىل   للتحدث اىل متر
 

هل بإمكان الشخص غت  المصاب 

الحجر، 19- بكوفيد ي 
فن ولكنه   ،

   الذهاب والتطعيم؟    

 كال. 

ل حتر يحصال عىل نتيجة سلبية    19-يجب عىل الوالدين ترتيب فحص كوفيد ن ي المتن
لطفلهما، وإبقاء الطفل فن

 إذا كان الطفل:  

 يشعر بتوعك حتر لو بسيط •

ي موقع تعرض للعدوى •
 تواجد فن

 لشخص    •
ً
 بكوفيد من المكان مخالطا

ً
 . 19-مكن أن يكون مصابا

هل يجب أن يحصل الطفل عىل 

 عىل ما يرام؟   التطعيم إن لم يكن 

 

  ، لخدمة التحويل الوطنية (للصم والبكم) استخدم رقم1300  651  160للحصول عىل المستند بصيغة أخرى، اتصل هاتفًيا بالرقم 

ي   عتر عند الحاجة، أو   13  36  77  الهاتف
ونن يد اإللكتر  . COVIDvaccination@health.vic.gov.auالتر
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