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هل يتأهل جميع التالميذ لتلّقي اللقاح؟ 

كال. يتأهل لتلّقي لقاح COVID-19 في الوقت الحاضر فقط التالميذ الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما 

فوق ممن سيخضعون المتحانات شهادة الثانوية العليا )HSC( هذا العام )أو ُيكملون الصف 12 في 

2021(، ويذهبون إلى مدرسة TAFE أو يسكنون في إحدى مناطق الحكومات )البلديات( المحلية 

)LGAs( التي ُتعتبر مثار قلق.  

والبلديات )LGAs( التي ُتعتبر مثار قلق هي: ليفربول، فيرفيلد، كنتربري/بانكستاون، كمبرلند، باراماتا، 

بالكتاون، جورجز ريفر وكامبلتاون. 

لماذا تم إعطاء هذه الـLGAs األولوية؟ 

يوجد عدد مرتفع من حاالت اإلصابة بـCOVID-19 في الـLGAs 8 التي تعتبر مثار قلق. 

متى سيتأهل تالميذ HSC من المناطق األخرى غير مناطق الـLGAs لتلّقي اللقاح؟ 

سوف ُتطلِع حكومة نيو ساوث ويلز المواطنين على المزيد من المعلومات المتعلقة بتوسيع مبادرات 

التلقيح. 

كيف أستطيع الوصول إلى مكان التلقيح  المعّين لي؟ 

على جميع التالميذ تنظيم وسائل نقلهم الخاصة إلى مركز التلقيح، إذ لم يعد باإلمكان توفير الباصات 

لنقل التالميذ من المدرسة.

لماذا يجب أن أصل في الموعد المحدد لي لتلّقي اللقاح؟ 

لقد تم تنظيم جميع المواعيد لضمان أقل حد ممكن من المخالطة مع المدارس األخرى والتالميذ 

اآلخرين. ويتم حجز مواعيد التلقيح كمجموعة، إذ سوف يساعد الحضور في الوقت المحدد كمجموعة 

مدرسية على تحديد هويتك لكي تتقدم ألخذ لقاحك من دون معوقات وبأسرع وقت ممكن.  
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يرغب والدي أو مقدم الرعاية لي بمرافقتي في الموعد المحدد للقاحي. هل يوجد مانع 

من ذلك؟ 

حرصاً على سالمة وعافية جميع التالميذ والموظفين، يوجد حّد معين لعدد األشخاص المسموح 

بتواجدهم في مركز التلقيح. لذلك لن يتمكن األهل ومقدمو الرعاية من دخول مركز التلقيح معك إال إذا 

احتجت إلى مساعدة خاصة. لقد عّينت NSW Health موظفين ومراقبين صحيين ليتواجدوا مع التالميذ 

بصفة موظفين صحيين خالل عملية التلقيح. إذا كنت تحتاج فعاًل إلى  مساعدة خاصة أو لديك مخاوف، 

ُيرجى بحث األمر مع مدير مدرستك الذي بوسعه تنسيق خطة مناسبة لك. 

هل أستطيع استخدام هذا الرابط اإللكتروني لحجز موعد تلقيح ألفراد عائلتي؟ 

كال، فقد تم تخصيص مواعيد التلقيح هذه لتالميذ HSC والتالميذ الذين ُيكملون الصف  12 في 2021 

فقط. وال يمكن استخدام الغير لهذا الرابط اإللكتروني وبالتالي ال يمكن مشاركة الرابط مع األصدقاء أو 

أفراد العائلة. ويتم تأكيد األهلية في اليوم المحدد لموعدك، ولن يتمكن غير المؤهلين من تلّقي اللقاح.  

هل من المأمون أن أتلّقى اللقاح؟ 

نعم، فاللقاح هو من أفضل الوسائل لوقايتك ضد COVID-19 والتقليل من نقل العدوى بالفيروس. وتوصي 

 "المجموعة األسترالية لالستشارات التقنية الخاصة بالتحصين"

)ATAGI( بـ)COVID-19 Pfizer )Comirnaty كلقاح مفضل للذين تتراوح أعمارهم من 12 عاماً إلى ما 

here دون 60 عاماً. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات

هل أستطيع أن أغادر منطقتي ألخذ هذا اللقاح؟ 

نعم، ُيسمح للذين يسكنون في مناطق LGAs التالية: بالكتاون، كامبلتاون، كنتربري-بانكستاون، كمبرلند، 

فيرفيلد، جورجز ريفر، ليفربول أو باراماتا، بمغادرة منازلهم ألسباب معقولة، تشمل الخروج للحصول 

  .COVID-19 على عناية طبية أو ألسباب تتعلق بالرعاية الصحية، بما فيها أخذ لقاح

وقد نشرت حكومة نيو ساوث ويلز قائمة قواعد خاصة بـCOVID-19 لمناطق LGAs المتأثرة. 

بمن أتصل إذا لم يكن بوسعي حجز موعد أو أجد صعوبة في حجز موعد؟ 

إذا احتجت إلى مزيد من المساعدة لحجز موعد للتلقيح، يرجى االتصال على الرقم 55 11 57 1800.

ما هو اللقاح المتوفر؟ 

سوف تتلقى لقاح )COVID-19 Pfizer )Comirnaty ألنه اللقاح المفّضل للذين تتراوح أعمارهم بين 

12 و18 عاماً. وسوف تحتاج إلى جرعتين من اللقاح، تفصل بينهما فترة 5 إلى 6 أسابيع. وسوف تعطي 

NSW Health الحقاً معلومات عن لقاحك الثاني. 

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/covid-19-vaccination-program-for-16-to-39-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area

