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 RIVM-DVP West, PO BOX 654, 2700 AR ZOETERMEERعنوان الجهة المرسلة: 
 
 

 
  وأول�اء أمورهم/ مقدم الرعا�ة 

 

 
 : ن  رقم خدمة المواطنني
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 xxx 2023  التار�ــــخ: 
 التطع�م ضد مرض المكورات السحائ�ة  الموض�ع: 

 
 

 
 
 

 والس�د و�ي األمر/مقدم الرعا�ة،  ع��زي

 المرفقات: 
 بطاقة التطع�م  -
 شهادة التطع�م -
ي سن الرابعة ع�ش  -

ة حول التطع�مات لألطفال �ن  ��ش
 خدمات الرعا�ة الصح�ة للشباب/ الخدمة الصح�ة البلد�ة رسالة من  -

 
ا ضد مرض المكورات السحائ�ة.  14عندما تبلغ من العمر   ا، سُ�قدم لك تطع�م�  عام�

 ستتم دعوتك للحضور والحصول ع� هذا التطع�م. 
 

 ما هو مرض المكورات السحائ�ة؟
ا مرض المكورات  �ا. �مكن أن يؤدي المرض إ� التهاب السحا�ا و�سمم الدم. وقد يؤدي إ� الوفاة. وع� الرغم من أنه ل�س مرض� ا، إال أنه  السحائ�ة �سببه البكت�ي شائع�

ة المرفقة.  ي الن�ش
ا. �مكنك العثور ع� م��د من المعلومات حول هذا الموض�ع �ن  خط�ي جد�

 
 أين �مكنك الحصول ع� التطع�م؟

ي الجزء ا 
ي التطع�م. سيتم حقن اللقاح �ن

ك هذە الرسالة بمكان وموعد تل�ت ي المظروف رسالة من خدمات الرعا�ة الصح�ة للشباب. ستخ�ب
لعلوي من ذراعك. ستجد �ن

 . ي
 التطع�م مجاين

 

ي عل�ك أن تأخذە معك؟ 
 ما الذي ينب�ن

ي المظروف) •
 شهادة التطع�م (�ن

ي المظروف) MenACWYبطاقة تطع�م  •
 (�ن

ة م  علومات الم��ض��ش
ا. قد �ستمر ظهور آثار جانب�ة عل�ك، مثل الح� الخف�فة أو تيبس الذراع. هل ت��د أن تعرف ما ه ي اللقاح؟ �مكنك قراءة تم اختبار اللقاح بدقة. وهو آمن تمام�

و موجود �ن
ي الرابط التا�ي 

ة معلومات الم��ض. �مكنك العثور عليها �ن  .rijksvaccinatieprogramma.nl/bijsluiters��ش
 

ي معرفة الم��د؟
 هل ترغب �ف

ي هذا لك. �مكنك التحدث عن هذا األمر مع والد�ك أو مقدم الرعا�ة. 
ك ع� أخذ اللقاح. يرجع القرار �ن  ال �جوز ألي شخص أن �ج�ب

ة المرفقة.  ي الن�ش
 �مكنك العثور ع� م��د من المعلومات �ن

ي 
وين  .thuisarts.nlأو  rijksvaccinatieprogramma.nlهل لد�ك أي أسئلة؟ �مكنك االنتقال إ� الموقع اإلل��ت

 
 
 

 مع أط�ب التح�ات،
  

 
 
 
 
 

ن ماري هامنت  الدكتورة/ جني
ي  ن الوطئن %( مديرة برنامج التحصني
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