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  فیروس الورم الحلیمي البشريلد اضاللقاح المُ  بإعطاء طفلك تذكیرالموضوع:        
 

 ،على رعایة  )والد(ة)/القائم (القائمونعزیزي 
 

برنامج الجزء من   اللقاحھذا یُعد الحصول على . فیروس الورم الحلیمي البشريلد ا ضاللقاح المُ للحصول على طفلك دعوة   لقد أرسلنا إلى
  حصول على اللقاح.لمرة أخرى للطفلك تیح الفرصة نحن نو. یحصل طفلك على القاح، لم . وفقًا لمعلوماتنا الوطني للقاحات

 
 ؟ االلقاح مھمً الحصول على ھذا  یعتبر لماذا

في وقت الحق من الحیاة، یمكن أن و. یصاب ثمانیة من كل عشرة أشخاص بفیروس الورم الحلیمي البشري مرة واحدة أو أكثر في حیاتھم
لذلك، یتم   .القضیبرحم ولفم والبلعوم والشرج وعنق الا سرطان ، بما في ذلكورم الحلیمي البشري السرطان للرجال والنساء سبب فیروس الیُ 

السرطان الذي یمكن أن یسببھ فیروس  ب اإلصابة ضد بحمایة جیدةطفلك   تمتعاللقاح، ی  الحصول على جرعتيّ  بعد. توجیھ الدعوة للبنات والفتیان
 . الورم الحلیمي البشري

 
 أسئلة؟ أي ھل لدیك 

مؤسسة الرعایة الصحیة  طبیب أو ممرضة من مع  مناقشة ھذا األمریمكنك ؟ أو قد یزعج طفلك الحصول على اللقاحلدیك أسئلة  ربما تكون
الكثیر من المعلومات حول فیروس   یمكنك أیًضا قراءة. ھذه الرسالةب رفقةفي الدعوة المُ  بیانات االتصال مذكورة. )JGZ(لألطفال والشباب 

  .rvp.nl/hpv ع اإللكترونيبیانات لقاحات طفلك على الموق  تسجیلحول و) HPV(الورم الحلیمي البشري 
  

 ؟ اللقاحھذا أین ومتى یمكن أن یحصل طفلك على 
حصل على  وسوف ی. اللقاحھذا  على الجرعة األولى من طفلك أن یحصل أین ومتى یمكن ذه الرسالة ھُمرفقة مع الدعوة ال سوف تجد في
 إثبات الحصول وشھادة اتاللقاحبطاقة یُرجى أن تُحِضر معك  . مجاني اتاللقاحالحصول على . ستة أشھرغضون في  الجرعة الثانیة

 یحضر للحصول على اللقاح. سوف ات إذا كان طفلك اللقاح
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 ؟ بالفعل فیروس الورم الحلیمي البشري ل د اض من اللقاح المُ   ىولاأل  حصل طفلك على الجرعةھل 
  الجرعةمن الممكن أال یكون قد تم تسجیل . متع طفلك بحمایة جیدةتوبذلك ی. ذه الرسالةھبالحصول على الجرعة الثانیة باستخدام  إذًا یمكنك

عبر إلینا  الحصول على اللقاح إثباتوثیقة یمكنك إرسال و  .إثبات الحصول على اللقاح التي تم ملؤھاامسح أو التقط صورة لشھادة  . ىاألول
 . أعلى ھذه الرسالة ة المذكورسلابالبرید إلى عنوان المر  أرسلھاروني أو البرید اإللكت

 
 
 

 مع خالص الشكر والتقدیر،
   

Jeanne-Marie Hament طبیب ، 
 )RIVM(معھد الوطني الھولندي للصحة العامة والبیئة البرنامج الوطني اللقاحات بال مدیر

 ) توقیع بخط الید(
  

 السریعة ھذا للحصول على معلومات باللغات اإلنجلیزیة والعربیة والبولندي واإلسبانیة والتركیة والتغرینیة امسح رمز االستجابة 


