
 نموذج موافقة لقاح األنفلونزا  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :تاريخ العيادة       :اسم المدرسة
 

األول االسم  
 :للطالب

            
الطالب اسم  

 :األخير
            

         تاريخ الميالد الجنس            ذكر       أنثى
درجة                                                   عمر      

                                                       عنوان
الخلوي  الهاتف                    -        (       )  # المنزل هاتف  #  (       )         - 

حالة                                     البريدي الرمز                            مدينة أالسكا  في أبيض أسود / أفريقي أصل من أمريكي (األولى الدائرة) :الطالب سباق   
جزر / هاواي  غير أسباني أصل من أسباني أصل من األصليين األمريكيين من /  

أخرى الهادئ المحيط : 
اإللكتروني البريد عنوان :                          

ملء يرجى .سرية دائما اإلجابات  . .عليك تكلفة أي دون الخدمة  تقديم يتم .للقاح بك الخاصة التأمين  لشركة فاتورة إصدار منا الحالية الصحية الرعاية قوانين تتطلب  
لطفلك الصحي بالتأمين المتعلقة التالية األسئلة : 

صحي تأمين لديه ليس طفلي                           للفقراء طبية مساعدة      التأمين شركة   : 

لحامل األول االسم  
 : الوثيقة

لحامل األخير االسم               
 :الوثيقة

             

 معرف
 العضو

الوثيقة لحامل الميالد تاريخ                 
        

CHECK YES OR NO FOR EACH QUESTION  

 ال نعم فعال هل كان لدى الشخص الذي تم تحصينه أي رد فعل شديد أو مهدد للحياة تجاه لقاح األنفلونزا؟ 1

 ال نعم فعال هل سبق أن أصيب الشخص الذي تم تطعيمه بمتالزمة غيلين بار؟ 2

 ال نعم فعال ? هل هذا هو أول تطعيم ضد األنفلونزا 3

اللقاح من مكون أي  من حساسية المريض لدى هل 4  ال نعم فعال ? 

 

 

 

 

على األخرى والمعلومات اللقاحات لمعلومات بيان أحدث تحديد يمكنني أنه أدرك   . اللقاحات معلومات ورقة في الخاصة واالحتياطات اللقاح حول المعلومات قرأت لقد  www.immunize.org أو www.cdc.gov.  الفرصة لي أتيحت لقد  
الوالد أنا الذي أعاله المذكور للطفل اللقاح  إعطاء على طوع ا وأوافق أطلب  . التاريخ هذا  في األنفلونزا لقاح لتلقي مؤهل طفلي فإن ، لي المقدمة  المعلومات على بناء   أنه هذا بموجب والفوائدأقر المخاطر وفهم اللقاح بخصوص أسئلة لطرح  
ا بالحمى يصاب ولم اليوم طيبة حالة في طفلي  . األنفلونزا من ساللة بأي اإلصابة من الحصانة سيمنح األنفلونزا لقاح بأن تأكيد إعطاء يمكن ال أنه أدركعنه نيابة الطبية القرارات التخاذ قانونية سلطة ولدي القانوني الوصي أو أقبل مؤخر   

المدرسي النظام هذا بموجب أتحرر  . اللقاح بتلقي مرتبطة مشاكل ألية الطبية الرعاية طلب مسؤولية  ، Health Hero America LLC هذه أن أدرك لطفلي األنفلونزا ضد التطعيم إعطاء عن مسؤولية أي من ووكالئها وممثليها وموظفيها  
أخول .المدرسة من العيادة مواعيد على الحصول يمكن  . التطعيم عيادة تاريخ قبل طفلي صحة على تطرأ تغييرات بأي المدرسة سأعلم وأنني أشهر 6 لمدة صالحة الموافقة  HHA المقدمة التطعيمات بوثائق طفلي  مدرسة بتزويد  

 ___________________________                 __________________________________________              ___________________________________.اليوم
تاريخ                                                                                 الطف مع العالقة                                                                               الوصي / األمر ولي توقيع  

 

بالمدرسة االتصال يرجى ، قَّعالمو الموافقة نموذج إعادة بعد أنفلونزا جرعة طفلك تلقى إذا  . 
 

___________________________________                 ____________________ 
        HHA Staff Signature                                                    Date 

AREA FOR OFFICIAL ADMINSTRATION USE ONLY 
VIS CDC IIV 08/15/2019                   Flucelvax 0.5 ml IM 

 
 
                      Administered by: ________________________   Location:     RA             LA 

 

Health Hero America, LLC        
244 Flightline Dr. 
Spring Branch, TX 78070 

LA@healthherousa.com 
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