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 .الصحية المراكز الئحة و السجالت متطلبات على االطالع الرجاء

 فيالدلفيا مدينة
 دائرة الصحة العامة

 شعبة مكافحة األمراض

 جدول التطعيم

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 التطعيم في فيالدلفياملخص: متطلبات 
 2016-2015، لعام لدخول المدرسة

 
 الصفوف اللقاحات المتطلبات

 (DTaP/DTP/DT/Tdجرعات: واحد على األقل في أو بعد الميالد الرابع ) 4
 (DTPأو  DTaPجرعات: واحد على األقل في أو بعد الميالد الرابع ) 4
 (OPV/IPV: )جرعات 3
 (MMRV أو   MMRاألول )في أو بعد الميالد : جرعات 2

 (MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (HBVجرعات: ) 3

 ( أوMMRVفي أو بعد الميالد األول )جدري أو جرعات:  2

 من سابق الجدري مرض حول خطيا بيانا أو المختبر فحص طريق عن الجدري مثبتة تطعيم وثائق

 الصحية الرعاية مقدم

 الدفتيريا والتيتانوس .........

 السعال الديكي ................

 شلل األطفال ..................

 الحصبة .......................

 النكاف ........................

 الحصبة األلمانية ............

 التهاب الكبد الوبائي ب ....

 ......................الجدري 

 الصف األول –الروضة 

 ** (DTaP/DTP/DT/Td/Tdapجرعات: واحد على األقل في أو بعد الميالد الرابع ) 4

 (OPV/IPV: )جرعات 3
 (MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (MMRV أو   MMRالميالد األول )في أو بعد : ةجرع 1

 (HBVجرعات: ) 3

 ( *MMRVفي أو بعد الميالد األول )جدري أو جرعات:  2

 الدفتيريا والتيتانوس .........

 شلل األطفال ..................

 الحصبة .......................

 النكاف ........................

 الحصبة األلمانية ............

 الكبد الوبائي ب .... التهاب

 الجدري ......................

 و 5 – 2الصف 

8-12 

 ** (DTaP/DTP/DT/Td/Tdapجرعات: واحد على األقل في أو بعد الميالد السابع ) 4

 (Tdapفي أو بعد الميالد السابع ): ةجرع 1

 (OPV/IPV: )جرعات 3
 (MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (MMRV أو   MMRجرعة في أو بعد الميالد األول ) 1

 (OPV/IPV: )جرعات 3
 ( *MMRV أو   MMRفي أو بعد الميالد األول ): جرعات 2

 (MCV4جرعة في أو بعد الميالد الثاني ) 1

 الدفتيريا والتيتانوس .........

 ................السعال الديكي 

 شلل األطفال ..................

 الحصبة .......................

 النكاف ........................

 الحصبة األلمانية ............

 التهاب الكبد الوبائي ب ....

 الجدري .......................

 المكورات السحائية .........

 7-6الصف 

 

 1 في النفاذ حيز، 2010 مايو/أيار 28 في المعدلة، 23.81§ التطعيم-جيم القسم-بنسلفانيا كود والية من متطلبات: المراجع
، والمراهقين األطفال، الوالدة حديثي صحة تحكم التي للصحة فيالدلفيا لمجلس األساسي والنظام، 2011 أغسطس/أب 

 .2009 عام في هنشرتم  

 

     األهل، ولي  من الجدري مرض حول خطيا بيانا أو المختبر فحص طريق عن مثبتة الجدري تطعيمتاريخ  وثائق أو*  

 األمر أو الطبيب.     

 

السابع، الميالد  قضاء بعد أو في السلسلة هذه بدأت إذاضرورية  لقاح على حتويت الذي الدفتيريا منجرعات  3فقط * * 

 .Tdap تم إعطاء جرعة واحدة على األقل من إذا      



 2015 مراكز فيالدلفيا العامة للعناية الصحية

 

Health Center 2 

1720 S. Broad Street 

Philadelphia, PA 19145 

215-685-1803 

 

Health Center 3 

555 S. 43rd Street 

Philadelphia, PA 19104 

215-685-7504 

 

Health Center 4 

4400 Haverford Avenue 

Philadelphia, PA 19104 

215-685-7601 

 

Health Center 5 

1900 N. 20th Street 

Philadelphia, PA 19121 

215-685-2933 

 

Health Center 6 

321 W. Girard Avenue 

Philadelphia, PA 19123 

215-685-3800 

 

Health Center 9 

131 E. Chelten Avenue 

Philadelphia, PA 19144 

215-685-5701 

 

Health Center 10 

2230 Cottman Avenue 

Philadelphia, PA 19149 

215-685-0639 

 

Strawberry Mansion Health Center 

2840 Dauphin Street 

Philadelphia, PA 19132 

215-685-2400 
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الرجاء طباعة هذا النموذج وتقديمه مع سجل تحصينات طفلك إلى طبيب العائلة للتحقق من أن 
التحصينات المطلوبة للتسجيل في المدرسة. الرجاء الطلب من طفلك قد حصل على جميع 

 طبيبك أن يكتب بيانا للتسجيل في المدرسة يخص طفلك.
 

CITY OF PHILADELPHIA 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
DIVISION OF DISEASE CONTROL 
IMMUNIZATION PROGRAM 

 

Summary: Philadelphia Immunization Requirements 
For School Entry, 2015-2016 

               

Grades Vaccines Requirements 

K – 1 

Diphtheria & Tetanus…….. 
Pertussis…………………... 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 

4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP/DTP/DT/Td) 
4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP or DTP) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 
3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (Varicella or MMRV) or  

                documentation of chickenpox immunity proven by laboratory 

testing or a written statement of prior chickenpox disease 

from a healthcare provider 
 

2-5 and 
8-12 

Diphtheria & Tetanus……. 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 

4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

1 Dose:   on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (Varicella or MMRV) * 

 

6-7 

Diphtheria & Tetanus……. 
Pertussis………………….. 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 
Meningococcal…………… 

4 Doses: at least one on/after 7th birthday (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
1 Dose: at least one on/after 7th birthday (Tdap) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st 
birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st 

birthday (MMR or MMRV) 
1 Dose:   on/after 1

st 
birthday (MMR or MMRV) 

3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st 
birthday (Varicella or MMRV) * 

1 Dose:   on/after 2nd birthday (MCV4) 
 

References: Requirements from The Pennsylvania Code – Subchapter C. IMMUNIZATION §23.81, amended 

May 28, 2010, effective August 1, 2011, and from the Philadelphia Board of Health Regulations 
Governing the Health of Newborns, Children and Adolescents, published 2009. 

 
* Or documentation of a history of chickenpox immunity proven by laboratory testing or a written 
  statement of history of chickenpox disease from a parent, guardian or physician. 
 
** Only 3 doses of Td-containing vaccine are necessary if series is started on/after 7th birthday, if 
    at least one dose is given as Tdap. 
 

 


