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 2021التاریخ:            دیسمبر 

   فیروس الورم الحلیمي البشريلد ا ضاللقاح المُ من  الجرعة األخیرة على  طفلك حصولالموضوع:        دعوة ل
 

 ،على رعایة  )عزیزي الوالد(ة)/القائم (القائمون
 

یمكن أن یسبب فیروس الورم  . ستة أشھر منذ) HPV( فیروس الورم الحلیمي البشريلد اضى من اللقاح المُ ولعلى الجرعة األطفلك  لقد حصل
ُمضاد  اللقاح ال للحصول على الجرعة األخیرة منأود أن أدعو طفلك . الحلیمي البشري السرطان لدى الرجال والنساء في وقت الحق من الحیاة

 . بحمایة جیدةطفلك  سوف یتمتع، بعد الحصول على ھذه الجرعة الثانیة. فیروس الورم الحلیمي البشريل
 

 ؟ اللقاحھذا أین ومتى یمكن أن یحصل طفلك على 
 وشھادة اتاللقاحبطاقة یُرجى أن تُحِضر معك . اللقاحعلى  طفلك أن یحصل أین ومتى یمكن ذه الرسالة ھُمرفقة مع الدعوة ال سوف تجد في

ى من ولالجرعة األ عندما حصل على  اتاللقاح  إثبات الحصول شھادةعلى طفلك  لقد حصل .الموعد ات عند حضوراللقاح إثبات الحصول
 . والحصول على اللقاح مجاني .لقاحا إذا كان طفلك سیحصل على ال مبنفسك تقرر  یمكنك أن. ستة أشھر اللقاح منذ

 
 أسئلة؟ أي ھل لدیك 

مؤسسة الرعایة الصحیة  طبیب أو ممرضة من یمكنك طرح أسئلتك على  ؟ اللقاححول ھل لدیك أسئلة حول فیروس الورم الحلیمي البشري أو 
ر من المعلومات حول فیروس الورم  الكثی سوف تجد. ھذه الرسالةب رفقةفي الدعوة المُ  بیانات االتصال مذكورة. )JGZ(لألطفال والشباب 
  .rvp.nl/hpv على الموقع اإللكتروني) HPV(الحلیمي البشري 

  
 مع خالص الشكر والتقدیر،

   
Jeanne-Marie Hament طبیب ، 
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 .التغرینیةوالعربیة والبولندي واإلسبانیة والتركیة و اإلنجلیزیة  اتعلى معلومات باللغ امسح رمز االستجابة السریعة ھذا للحصول
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