
السادة أولياء أمور الطالب الناشئني بالصف السابع/

بوصفي مفوض الصحة يف والية فريجينا باإلنابة وكأب، فإين أقدر القرارات العديدة التي تتخذونها يوميًا لحامية صحة أبنائكم. ويف هذا السياق، أود أن أُطلعكم 

عىل معلومات بشأن لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV(. يقي هذا اللقاح من اإلصابة بعدوى الفريوس الذي يسبب ستة أنواع من الرسطان، مبا يف ذلك 

معظم حاالت رسطان عنق الرحم. عند استخدام هذا اللقاح عىل نطاق واسع، ميكننا القضاء عىل فئة كاملة من الرسطان يف السيدات يف جيل بأكمله، إىل جانب 

تقليل الحاجة إىل إجراءات التشخيص الطبية.

تويص كٌل من وزارة الصحة يف فرجينيا، واألكادميية األمريكية ألطباء األرسة )AAFP(، واألكادميية األمريكية لطب األطفال )AAP( بشدة بهذا اللقاح لألطفال 

يف عمر 11 أو 12 عاًما؛ حيث إن إعطاء اللقاح يف هذا العمر يعد أفضل وسيلة دفاع يف مواجهة عدوى فريوس الورم الحليمي البرشي. أرفق مع هذا الخطاب 

 منشوًرا حول فريوس الورم الحليمي البرشي، ولالطالع عىل مزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين

.www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements

بينام يكرب طفلك، من الرضوري الحرص عىل إجراء فحوصات طبية شاملة له كل عام. وتتطلب مدارس فرجينيا إعطاء لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي 

واللقاح الثاليث Tdap )التيتانوس والدفترييا والسعال الدييك( ولقاح السحايا لألطفال بعمر من 11 إىل 12 عاًما، أي قبل االلتحاق بالصف السابع.

لك الحق كويل أمر أو ويص يف املوافقة عىل تلقي طفلك للقاح فريوس الورم الحليمي البرشي أو رفضه. وأوصيك مبناقشة أي أسئلة لديك مع موفر خدمات 

الرعاية الصحية. وأرجو أن تتذكر إحضار سجل تطعيم ابنك إىل املدرسة.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بالسيدة "جاناي أوليفر" منسقة تطعيم املراهقني يف وزارة الصحة بوالية فريجينيا عرب الهاتف عىل الرقم -864 )804( 

.Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov 8073 أو عرب الربيد اإللكرتوين

مع خالص التحية والتقدير،

MPH كولني إم. جرين، دكتور طبيب، ماجستري

مفوض الصحة بالوالية باإلنابة
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كومنولث فريجينيا
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احِم طفلك من أنواع الرسطان املرتبطة بفريوس HPV عن طريق التطعيم. ينترش فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV( بسهولة، 

وال يشعر معظم الناس بإصابتهم به.

 90 %
من أنواع رسطان الرحم يسببها فريوس 

HPV

 70 %
من أنواع الرسطان التي تصيب الفم والحلق يسببها 

  HPV فريوس

العمر

 11-12
توقيت مثايل!  

  6

الحامية من الرسطان بحقنة

لقاح HPV يحمي مستقبل طفلك. اللقاح...  

تحدث مع موفر خدمات الرعاية الصحية لطفلك اليوم حول الوقاية من اإلصابة بالرسطان! 
  www.cdc.gov/HPV  www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

ميكن توفري الوقاية للبنني والبنات عىل حد سواء من اإلصابة بفريوسHPV عن طريق التطعيم. 

يجب أن يًكمل األطفال من البنني والبنات سلسلة اللقاح بعمر 13 عاًما.

يوىص به مع لقاحات اعتيادية أخرى للمراهقني  

HPVااللتهاب السحايئ

العمر  

 9-10
جيد

 13-14
ال يزال يف الوقت 

املناسب!  

الثاليث

العمر   العمر  

  15-26
متأخر  

&  

يقي من

أنواع من الرسطان

الصف السابع

  آمن    فعال    طويل األمد  
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