
 

 

 
 
 
 
 

 أسئلة وأجوبة 
وس كورونا )كوفيد   (19-حول فير

 ألطفالالقاحات 

 
 

 ؟ 19-كوفيدأشهر أو أكثر ضد   6لماذا يجب تطعيم األطفال الذين تبلغ أعمارهم 
وس كورونا )كوفيد ي 19-يمكن أن يمرض األطفال المصابون بفير

ى
. تستمر اللقاحات ف ي المستشفى

ى
( بشدة ويحتاجون إىل العالج ف

 . يمكن أن يمنح تلقيح األطفال أيض19-كوفيدتوفير حماية قوية ضد النتائج األكير حدة لـ  
 
ي  ا

ى
ي مشاركة أطفالهم ف

ى
اآلباء ثقة أكير ف

 واألنشطة األخرى. رعاية األطفال والمدرسة 
 
 

  ؟لقاحي    أو  واحد  لقاح إىل األطفال يحتاج هل
.  إىل والمراهقون األطفال يحتاج ى ى  من أقل جرعة عىل أكير  أو  أشهر  6 أعمارهم تبلغ الذين األطفال يحصل لقاحير  المراهقير

 . ى  والبالغير
 
 

  ؟أصغر  جرعات عىل األطفال يحصل لماذا 
.  عن مختلفة لديهم المناعة أجهزة ى  جد جيدة حماية المنخفضة الجرعة توفر  البالغير

 
  . 19-كوفيد  ضد  ا

 
 

 ؟ إىل متى يجب أن ننتظر بي   الجرعة األوىل والثانية لألطفال
ى الجرعة األوىل والثانية.  األطفال الذين يتلقون جرعتهم األوىل قبل بلوغهم  يجب أن ينتظر األطفال ثمانية أسابيع عىل األقل بير

.  موديرنا سن الخامسة والجرعة الثانية عندما يبلغون سن الخامسة سيحصلون عىل لقاح  ى  لكال الجرعتير
 
 

 ؟ لخصوبة لدى األطفالعىل البلوغ أو ا 19-كوفيدهل يمكن أن يؤثر لقاح  
  سيؤثر عىل البلوغ أو الخصوبة.  19-كوفيدال يوجد دليل أو سبب علمي لالعتقاد بأن لقاح  

 
 

  ؟19-كوفيد  لقاح عىل الحصول للطفل يمكن هل . 19-بكوفيد طفىل   أصيب
ي  يساعد  سوف اللقاح . 19-كوفيد  بـ اإلصابة من )شهرين( أسابيع ثمانية بعد  اللقاح عىل الحصول لطفلك يمكن ،نعم

ى
 حمايتهم ف

 المستقبلية.  األمراض من
 



 

 

 
   19-كوفيد  لقاح مع أخرى لقاحات أو  اإلنفلونزا  لقاح عىل الحصول ألطفاىل   يمكن هل

 
  ؟واحد  وقت ف

 يوم 14 قبل اللقاحات هذه إعطاء فسيتم ،أخرى روتينية أطفال لقاحات األطفال تلف   إذا 
 
 . 19-كوفيد  لقاح بعد  أو  قبل األقل عىل ا

 
 

  سن المدرسة
 
 ؟ إىل متى يجب أن ننتظر بي   لقاح كوفيد ولقاحاتهم المجدولة ف

ى بالكامل بعد  ى من لقاح كوفيد قبل ثمانية أسابيع عىل األقل وسيتم اعتبارهم ملقحير  يوم 14سيحتاج األطفال إىل جرعتير
 
من  ا

 يوم 14جرعتهم الثانية. يجب أن ينتظر الطفل 
 
ي لقاحات 19-كوفيد  قبل أو بعد لقاح ا

لم ينصح مقدم الرعاية  روتينية، ما ال هملتلف 
 الصحية بخالف ذلك. 

 
 

وس كورونا )كوفيد  ؟ من قبلأصبنا به ( إذا 19-هل يمكن أن يصاب طفىل  أو أنا بفث 
وس كورونا )كوفيد، نعم  ( إذا كنت مصاب19-يمكن أن تصاب أنت أو طفلك بفير

 
اللقاح . يمنحك أوميكرونخاصة مع ، به من قبل ا

 حت  لو كنت مصاب، المزيد من الحماية
 
ة والوفاة إذا  ا ي الوقاية من األمراض الخطير

ى
وس كورونا. يمكن أن يساعد اللقاح ف بالفعل بفير

 أصبت بالعدوى مرة أخرى. 
 

  أن  
؟ أم أنه لم يعد خطث  ، غث  موجود  19-كوفيدتم رفع معظم القيود اآلن. هل هذا يعت 

ً
 ا

 موجود 19-كوفيد  يزال ال  ،ال 
 
  يشكل يزال وال  . ا

 
 يتم لم إذا  سيما  ال  ،مزمنة حاالت  من يعانون الذين واألشخاص السن كبار   عىل خطرا

 أيض المهم من يزال ال  تطعيمهم. 
 
ي  قناع ارتداء مثل الصحية اإلرشادات اتباع ا

ى
،كثير   يديك وغسل ،المغلقة األماكن ف

 
 فمك وتغطية ا

 التطعيم.  عىل والحصول ،السعال عند 
 

 م يعد إثبات التطعيم مطلوبل
ً
  األحداث غث  األساسية. لماذا إذن يجب عىل أطفاىل  أو البالغي   الحصول عىل  ا

 
للمشاركة ف

 ؟ اللقاح
ة األمراض من التطعيم يحميك  أطفالك حماية عىل التطعيم عىل الحصول يساعد  اآلخرين.  إىل انتقالها  خطر  من ويقلل الخطير

 إثبات تتطلب والوظائف األنشطة بعض ستظل ومجتمعك.  وأصدقائك
 
ى  )مثل للتطعيم ا ي  العاملير

ى
 الصحية الرعاية مجال ف

ى  ي  ترغب كنت  إذا  ،ذلك إىل باإلضافة ذلك(.  إىل وما  المستشفيات وزوار  والمعلمير
ى
 إىل للذهاب بالكامل تطعيمك فيجب ،السفر  ف

ي  األماكن من العديد 
ى
 والعالم.  كندا   ف

 
  الحمض النووي 

 
لقد سمعت العديد من القصص أن اللقاح يتداخل مع تغيث  الجينات ؟ لجسم اإلنسانهل يدخل اللقاح ف
  جسم اإلنسان. 

 
 ف
ي  لقاح الحمض النوويال يؤثر ، ال    نواة الخلية. صل إىل إنه ال يحت  عىل الحمض النووي الخاص بك.  الريتر

ى من شأنه أن يؤدي إىل االستجابة المناعية لجسمك. ، عندما يدخل اللقاح إىل جسمك ال فهو فإنه يعلم الخاليا كيفية صنع بروتير
 صبح جزءي

 
ي خالياك. وال يمن الخلية  ا

ى
 عيش ف

 
 بعض األشخاص ولكن ال يزال اختبارهم إيجابي

 
؟ لماذا يتعاف

ً
 ا

ي من حالة مؤكدة من كوفيد
 يوم 90لمدة تصل إىل  (PCR) المتسلسلالبلمرة إجراء اختبار تفاعل  19-يمكن للشخص الذي يعانى

 
 ا

ي أنك  تفاعل البلمرة المتسلسل فحص بعد اإلصابة. ويرجع ذلك إىل أن
وس. هذا ال يعتى يمكنه اكتشاف كمية أصغر من مادة الفير

 ال تزال معدي
 
  . ا

 
   طفىل   كان  إذا 

 
  ؟إضافية جرعة عىل للحصول مؤهل هو  فهل ،المناعة نقص من يعان

اوح الذين المناعة نقص من يعانون الذين لألطفال يمكن ،نعم ى  أعمارهم تي   إضافية جرعة عىل الحصول سنوات 4و أشهر  6 بير
 يوم 56 بعد  الحديث 19-كوفيد  لقاح من واحدة

 
 5) بعمر  المناعة نقص من يعانون الذين لألشخاص يمكن الثانية.  الجرعة من ا

( أو  سنوات وس لقاح من واحدة إضافية جرعة عىل الحصول أكير  يوم 56 بعد  المستجد  كورونا   فير
 
 الثانية.  الجرعة من ا

 



 

 

  ؟19-كوفيد  لقاح عىل الحصول ألطفاىل   يمكن أين
ي 
ى
 . IWK أو  ،لقاحال عيادة ،الصيدلية ف

 
 ؟ كيف يمكن لطفىل  الحصول عىل التطعيم

 قبل أن تبدأ: 
نت. تحتاج إىل بطاقة  •  صحة سكوشا نوفا صالحة لطفلك لحجز موعد عير اإلني 
ي حال كان يجب االتصال بك.  •

ى
 تحتاج إىل رقم هاتف ف

 أرسل بريد •
 
وني ا  إلكي 

 
ي للموعد  ا

ونى يد اإللكي   رسالة تأكيد بالير
ي ، عند حجز موعد. ستتلف 

ونى يد اإللكي  ورسالة تذكير بالير
ي اليوم السابق للموعد 

ى
ي ، ف

ونى  بعد الموعد مع سجل لقاح طفلك.  ورسالة بريد إلكي 
 

 كيفية حجز موعد: 
 : 19-يمكنك حجز موعد للتطعيم ضد كوفيد

نت للعيادة:  •  https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/9874123-19-5741896عير اإلني 
نت لعيادة القيادة:  •    https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/8675309عير اإلني 
ى إىل الجمعة 1--833-797-7772عن طريق الهاتف عن طريق االتصال بالرقم  •  إىل  7ومن ، )من االثنير

 
 7صباحا

 إىل  10ومن ، السبت إىل األحد ومن ، مساء  
 
(. تحتاج إىل االتصال من رقم هاتف كندي و  6صباحا ي أن مساء 

ى
تكون ف

جمة ، ترجمةكندا عند االتصال. إذا كان العميل بحاجة إىل  فهذه هي أفضل طريقة لحجز موعد )انظر "خدمات الي 
 الفورية المتاحة" أدناه(

وع -بكيفية حجز موعد اللقاح ص الخا ISANSراجع موقع ، لمزيد من المعلومات  . بيكون مشر
 

 (عيادة اللقاح )دروب إن كلينيككيفية العثور عىل 
ي مختلف العيادات 

ى
من أسبوع إىل أسبوع. يمكنك هذه العيادات تتغير مواقع وأوقات ولكن . من دون موعد يتم توفير اللقاحات ف

 . clinics-vaccine-in-https://www.nshealth.ca/dropالعثور عىل أحدث قائمة بالعيادات المجتمعية هنا: 
 تقدم الصيدليات أيض
 
  clinics-vaccine-19-covid-https://pans.ns.ca/walkعيادات استقبال:  ا

 
جمة الشفوية المتاحة   خدمات الي 

ية ى جم فوري عند حجز ، إذا احتاج العميل إىل خدمة بلغة أخرى غير اللغة اإلنجلير ، عىل الرقم موعده عير الهاتففيمكنه طلب مي 
 :  التاىلي

ى بمراجعة جميع األسئلة المتعلقة بالصحة  125)يتوفر أكير من   1-833-797-7772  لغة مختلفة(. سيقوم أحد المتخصصير
 والفحص مع العمالء واإلجابة عىل أي مخاوف أو تردد لدى العمالء حول التطعيم. 

 توفر الصيدليات أيض
 
 . قد يكون هناك أيضجرعاتهمكتيبات بلغات مختلفة يمكن للعمالء قراءتها عندما يحصلون عىل   ا

 
موظفون  ا

جمة الفورية.  ي الموقع يمكنهم الي 
ى
 ف

 
وس كورونا )  (19-كوفيدفث 

  19-لقاح كوفيد
 المحتملةسالمة اللقاح واآلثار الجانبية 

 : دليل التحصي   الكندي19-كوفيدلقاح  
 لألطفال والشباب 19-لقاح كوفيد

 NACIتوصيات بيان 
وس كورونا )كوفيد  (CDC( | مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )19-األسئلة الشائعة حول التطعيم ضد فث 

 

https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/9874123-19-741896
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/9874123-19-741896
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/8675309
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics
https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics
https://novascotia.ca/news/release/?id=20220714001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20220714001
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/#approved-vaccines
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children/safety-concerns-side-effects.html#a2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-26-covid-19-vaccine.html
https://caringforkids.cps.ca/handouts/immunization/covid-19-vaccine-for-children
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-moderna-spikevax-covid-19-vaccine-children-6-months-5-years.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html#:~:text=About%20Vaccination%20for%20Children%20and,with%20their%20COVID%2D19%20vaccines.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html#:~:text=About%20Vaccination%20for%20Children%20and,with%20their%20COVID%2D19%20vaccines.

