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 Immunization Recordسجل التطعيم  

 
  ويوني 15الموعد النهائي قبل  -طالب المرحلة الجامعية ابتداًء من فصل الخريف 

 قبل بدء الدراسة  شهر واحدالموعد النهائي ال يتجاوز  –جميع البرامج األخرى 

 One Winooski Park, Box 259, Colchester, VT 05439 ،كلية سانت مايكلز ،الخدمات الصحية للطالب
 +   1 802 654 2234الهاتف: + • 1 802 654 2699الفاكس: •  mmasson@smcvt.eduالبريد اإللكتروني: 

 
 

 ينص قانون والية فيرمونت على أنه يجب على جميع الطالب الحصول على التطعيمات التالية.  
 وتوقيعه. النموذج من الجزء هذا استكمال (الطبيب/الممرضة) بك الخاصة الصحية الرعاية مقدم على يجب

 لقاح
 الصحيةإدارة فيرمونت.للمتطلبات  Dates Givenالتواريخ التي تم فيها إعطاء اللقاح  ضد

التيتانوس والدفترييا 
والسعال الديكي أو 

 Tdapالتيتانوس والدفترييا 
or Td 

السعال -لدفتيرياا-التيتانوس
 الديكي

  Tdap( (تيتانوس والدفترييا والسعال الديكيال
 Td( (التيتانوس والدفترييا 

       ___/___/___ 
 شهر / يوم / عام            

التيتانوس والدفترييا والسعال الديكي/التيتانوس والدفترييا  1
  10يُنصح بإعطائه كل 

 سنوات 
 (يُنصح بإعطاء لقاح التيتانوس والدفترييا والسعال الديكي)  

الحصبة والتهاب الغدة 
النكافية والحصبة األلمانية 

MMR 
التهاب الغدة -الحصبة

 الحصبة األلمانية-النكافية

 ___/___/___2_/___     رقم ___/__1رقم  

 العيار اإليجابي* التواريخ: أو
 )Measles( الحصبة  __/___/____

    )Mumps( التهاب الغدة النكافية___/___/___       
 )Rubella(الحصبة األلمانية ___/___/___

      
Positive Titer     

 جرعتان أو عيار إيجابي
 
 أسابيع كحٍد أدني بين الجرعتين. 4
 

التهاب السحايا البكتيري 
Bacterial Meningitis 

 
يتم إعطاء الطالب الذين يعيشون في المدينة الجامعية جرعة  ___/___/___

 واحدة في غضون السنوات الخمس األخيرة.

 Varicellaالحماق 

 No( (ال    )Yes(تاريخ المرض: نعم. 1
   History of disease   

 .)2فانتقل إلى (إذا كان االختيار ال، 

 ___/___/___2___/___/___   #1. التطعيم:  2#
   Immunization 

 العيار اإليجابي* التاريخ:    ___/___/___ أو
   Positive Titer 

 جرعتان من لقاح الحماق أو تاريخ المرض، أو العيار اإليجابي

 Hepatitis Bالتهاب الكبد ب 
 

 #1#  ___/___/___2   ___/___/___
#3___/___/___ 

 العيار اإليجابي* التاريخ:___/___/___     أو
   Positive Titer 

 جرعاٍت أو عيار إيجابي. 3
 أسابيع كحٍد أدني بين الجرعات األولى والثانية. 4
 أسابيع كحٍد أدني بين الجرعات الثانية والثالثة. 8

أسبوًعا من الجرعة  16(يجب إعطاء الجرعة الثالثة بعد 
 األولى.)

 ُيعد العيار الحجمي الفحص المخبري الذي يوثق المناعة للمرض.   العيار الحجمي: 

 الصحية الرعاية بمقدم الخاص والتوقيع/الختم المعلومات،

 الهاتف: ___________________________ االسم: _________________________________________ 

 ________________________________________________________________________العنوان: __

 _______________________________________________________________________التوقيع: ___

 الموعد النهائي

عن طريق  اإلرجاع
البريد  أو البريد

 اإللكتروني 
 أو الفاكس

:gComplete the followin 

 
Middle Initial  First Name Last (Family) Name 

 
#_________________SMC ID_______________Birth Date 

Other   English Language/Pathway   Undergraduate   :Program 

  UNDERGRADUATES ONLY Class Year 


	سجل التطعيم Immunization Record

