
  
 

 نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر 

 معلومات ولي أمر جدید

 !تھانینا على والدة طفلك
ترید وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة في نیو ھامبشایر التأكد  .ھذا وقت ممیز لك ألسرتك

 !فلنعمل معًا للحفاظ على صحة طفلك .یحصل على أفضل بدایة ممكنةمن أن طفلك 

 ؟(NHIIS)ما ھو نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر 
ھو سجل لقاحات على مستوى ) NHIIS(نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر 

طوال یتتبع ھذا السجل اآلمن والسري الجرعات التي تلقاھا طفلك  .والیة نیو ھامبشایر
نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر یشارك ھذه المعلومات مع مقدمي  .حیاتھ

 . الرعایة الصحیة لطفلك
 

 
 ؟(NHIIS)ما ھي فوائد استخدام نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر 

 

إذا تغیرأطباء الطفل داخل  .بجمیع سجالت اللقاحات الخاصة بك في مكان واحد نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر یحتفظ
 .نیو ھامبشایر، فسیتمكن الطبیب الجدید تلقائیًا من رؤیة جمیع اللقاحات التي تلقاھا طفلك

یزودك نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر بسجل لقاح رسمي عندما تحتاجھ للمدرسة أو رعایة األطفال أو 
 .الكلیة

یساعد ذلك في ضمان  .یخبر طبیبك عندما یحین موعد تلقي طفلك للتطعیمنظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر 
 .االطالع الدائم على لقاحات طفلك وحمایتھ من األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات

 یمكن لألطباء أن .نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر یمكن أن یمنع طفلك من تلقي جرعات لقاح إضافیة ال یحتاجھا
 .یروا بسرعة وسھولة اللقاحات التي تلقاھا طفلك، وسیعرفون ما إذا كان طفلك بحاجة إلى لقاح أم أنھ قد حصل علیھ بالفعل

یمكن أن یساعد نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر في منع تفشي األمراض من خالل تحدید ما إذا كان طفلك یحتاج 
 .إلى لقاح على الفور للحفاظ على سالمتھ

تتم مشاركة المعلومات معك فقط ومع مقدمي الرعایة  .المعلومات المسجلة في نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر خاصة
 .الصحیة لطفلك وممرضة المدرسة الخاصة بطفلك

برنامج التحصین 
 في نیو ھامبشایر

 !لقاح مدى الحیاة 
 قسم الصحة والخدمات البشریة في نیو ھامبشایر



 
 

 

 

 ما ھي المعلومات الُمبلغة لنظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر؟ 
اسم المریض، وتاریخ المیالد، والنوع، والعنوان الكامل بما في ذلك بلد اإلقامة، واسم األم قبل : تتضمن المعلومات المطلوب اإلبالغ عنھا

 .اء اللقاحالزواج، واسم اللقاح، والشركة المصنعة، ورقم التشغیلة، وتاریخ إعط

 ھل أنا مطالب بالتسجیل في نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر؟
إذا كنت ال ترغبین في وجود معلومات طفلك في  نظام معلومات  .ال، المشاركة في نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر متروك لك

أصرح باإلفصاح عن "شعبة السجالت المدنیة حیث تقول، في ورقة عمل األم التابعة ل" ال"التحصین في نیو ھامبشایر، اختاري 
 ".معلومات الوالدة والتحصین لسجل تحصین نیو ھامبشایر

 ماذا لو غیرت رأیي؟
المشاركة في نظام معلومات التحصین في یمكنك اختیار المشاركة أو عدم  !ال توجد مشكلة

یُرجى زیارة موقع نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشیر  .نیو ھامبشایرفي أي وقت
)NHIIS ( للحصول على مزید من اإلرشادات حول كیفیة التسجیل أو االنسحاب من

 .البرنامج

 كیف یمكنني طلب نسخة من سجل لقاحات طفلي؟
بالنسبة  .تصال بمقدمي الرعایة الصحیة المشتركین لدیھمیجب على أولیاء األموراال

للمرضى الذین لیس لدیھم مقدم رعایة صحیة، اتصل ببرنامج نیو ھامبشایر للتحصین على 
 .للحصول على نسخة)  603( 271-4028رقم 

أین یمكنني الحصول على مزید 
 من المعلومات؟

تحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك لمعرفة 
 المزید عن نظام معلومات التحصین في نیو ھامبشایر

 وفر معلومات إضافیة علىتت
 www.dhhs.nh.gov/dphs/
.immunization/nhiis.htm 

  
   

   
       

برنامج التحصین 
 في نیو ھامبشایر

 !لقاح مدى الحیاة 
 قسم الصحة والخدمات البشریة في نیو ھامبشایر

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/immunization/nhiis.htm
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