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 إشعار سجل التحصین للمرضى واآلباء 
إصابتك بعدوى الدرن، وقد یكون  احتماالت) على تحدید TBالتحصینات أو "التطعیمات" تقي من أمراض خطیرة. یساعد فحص الدرن (

مطلب ضروري للمدرسة أو العمل. یمكن أن یصعب علیك متابعة وتسجیل التطعیمات / اختبارات اإلصابة بالدرن التي أجریتھا. ویزید األمر 
لمتابعة التطعیمات  صعوبة إذا كنت قد تلقیتھا على ید أكثر من طبیب. یستخدم األطباء حالیًا نظام كمبیوتر آمن یسمى سجل التحصین، 

واختبارات الدرن. إذا غیرت طبیبك، فإن الطبیب الجدید یمكن أن یستخدم سجلك لیعرف التطعیمات / اختبارات الدرن الموضحة في سجلك. 
 ). CAIRومن حقك أن تحدد من یمكنھ الوصول إلى سجلك ضمن بیانات سجل تحصین كالیفورنیا (

 كیف یمكن للسجل أن یساعدك؟
 زمیتابع كل التطعیمات واختبارات الدرن (اختبارات الجلد / األشعة السینیة على الصدر)، بحیث ال تفوت أي منھا، وأال تتلقى أكثر من الال 
  یرسل لك إشعارات عند حاجتك أنت أو طفلك إلى تطعیم 
 یتیح لك نسخة من سجل التطعیمات / اختبارات الدرن المخصص لك لدى طبیبك 
  دلیًال یثبت تلقیك التطعیمات / اختبارات الدرن الالزمة لبدایة العنایة بالطفل، المدرسة، أو لشغل وظیفة جدیدةیمثل 

 كیف یمكن للسجل أن یساعد فریق الرعایة الصحیة المتابع لك؟
 یستخدم األطباء، والممرضات، وخطط الرعایة الصحیة، ووكاالت الصحة العامة السجل فیما یلي: 

 تطعیمات / اختبارات الدرن الالزمةمعرفة ال    الوقایة المجتمعیة من المرض 
  تحتاجھا تذكیرك بالتطعیمات التي     المساعدة في حفظ السجالت والبیانات 

 ھل یمكن للمدارس أو غیرھا من البرامج مراجعة السجل؟
 الوكاالت المصرح لھا بموجب قانون كالیفورنیا، ما یلي: نعم، لكن ھذا األمر مقید. حیث یتاح للمدارس ونظم رعایة الطفل وغیرھا من 

 مراجعة التطعیمات واختبارات الدرن التي یحتاجھا األطفال 
 التأكد من استیفاء األطفال لمتطلبات التطعیم واختبارات الدرن الالزمة لبدء رعایة الطفل أو للمدرسة 

  ما المعلومات التي یمكن مشاركتھا في السجل؟
  المریض، ونوعھ، وتاریخ میالدهاسم    معلومات محددة لتعریف المرضى 
 اسماء الوالدین أو األوصیاء     تفاصیل عن تطعیمات المریض واختبارات الدرن التي أجراھا أو االعفاءات الطبیة 

ا، ما یسجل في ھذا السجل یعامل كغیره من المعلومات الطبیة الخاصة. یعاقب القانون على اساءة استغالل ھذا السجل. بموجب قانون كالیفورنی
على عنوانك ورقم ھاتفك إال لعیادات األطباء، والخطط الصحیة، وقسم الصحة العامة.  یحق لموظفي الصحة االطالع  االطالعال یحق ألحد 

 على ھذا السجل بغرض وقایة الصحة العامة. أیًضا

 حقوق المریض وولي األمر
 من حقك قانونُا أن تطلب من مقدم الخدمة ما یلي:

  مقدمي الخدمة، ومن المدرسة من الوصول إلى سجلك (أو سجل طفلك)غیره من منع 
  عدم إرسال تذكیر بمواعید التطعیمات 
  / اختبارات الدرن التي أجراھاأن تطلب نسخة من سجل تطعیمات طفلك 
 معرفة من اطلع على السجالت وتغییر أي أخطاء بھا 

اآلخرین،  CAIRیتاح الوصول إلى سجالتك وسجالت طفلك تلقائیًا لمقدمي خدمات و. CAIRال تحتاج إلى أي إجراء لتصبح جزئًا من 
 وكذلك للمدارس، وموظفي الصحة. 

  : إذا رغبت في تقیید إمكانیة االطالع على سجالتك أو سجالت طفلك، یمكنك

.2
CAIR 11.    حقق من األمر مع مقدم الخدمة لترى إذا ما كان بإمكانھ قفل سجالتك في

 CAIRweb.org/cair-forms من خالل ،CAIR إذا لم یتمكن مقدم الخدمة من ھذا، فقدم نموذج طلب قفل سجلك على     
.CAIR 3. إذا غیرت رأیك، أكمل نموذج طلب إلغاء قفل سجلي على

4. أرسل النماذج المطبوعة من خالل الفاكس 1-888-436-8320، أو راسلنا بھا على البرید اإللكتروني  
 CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov

لمزید من المعلومات، تواصل مع مكتب الدعم على ھاتف  رقم 7889-578-800، أو من خالل البرید اإللكتروني 
 CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
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