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موافقة لتلقي لقاح كوفيد-19
ًلألفراد أقل من 18 عاما

ً

ً

القسم 1: معلومات حول الطفل الذي سيتلقى لقاح كوفيد-19 )يرجى الكتابة بأحرف واضحة(: 

العمرتاريخ الميالد )شهر/يوم/سنة(اسم الطفل )األخير، األول، األوسط(

الرمز البريديالواليةالمدينةعنوان الشارع

رقم الهاتف

القسم 2: معلومات عن مخاطر وفوائد لقاح كوفيد-19 )لقاح فايزر ولقاح مودرنا(.
منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( تصريحا باالستخدام الطارئ للقاحي فايزر ومودرنا للوقاية من مرض كوفيد-19 لدى األفراد الذين 

تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق. لم توافق إدارة الغذاء والدواء األمريكية بعد على ترخيص اللقاح لوقاية أي فرد دون سن 16 عاما من اإلصابة. 
يرجى قراءة “صحيفة الوقائع للمتلقين ومقدمي الرعاية” المنشورة على الموقع اإللكتروني إلدارة الغذاء والدواء األمريكية لمعرفة المزيد حول 

 هناك صحائف وقائع مختلفة لمختلف الفئات العمرية.لقاح مودرنا وفوائدهما وآثارهما الجانبية و لقاح فايزمخاط

القسم 3: الموافقة.
لقد راجعت المعلومات المقدمة عن مخاطر وفوائد لقاحات كوفيد-19 المدرجة في القسم 2 أعاله وأفهمها. أنا أوافق على ما يلي:

1   راجعت نموذج الموافقة هذا وقرأت وفهمت “صحيفة حقائق المتلقين ومقدمي الرعاية” حول المخاطر والفوائد المحتملة لكل من لقاح 
فايزر ولقاح مودرنا.

2   أمتلك السلطة القانونية للموافقة على تلقي الطفل المذكور اسمه أعاله للقاح فايزر أو لقاح مودرنا.
	   أعلم أنني لست مطالبا بمرافقة الطفل المذكور اسمه أعاله في موعد تلقي اللقاح، وأنه بمنح موافقتي أدناه، سيتلقى الطفل لقاح فايزر أو 

لقاح مودرنا سواء كنت موجودا خالل موعد تلقي اللقاح أم ال.
	   أفهم أنه بموجب قانون الوالية )القسم رقم 0		120 من قانون الصحة والسالمة(، سيتم اإلبالغ عن جميع التحصينات لسجل التحصين 

بوالية كاليفورنيا )CAIR2(. أفهم أن المعلومات الموجودة في CAIR2 الخاص بالطفل ستتم مشاركتها مع إدارة الصحة المحلية و 
إدارة الصحة العامة بالوالية، وسيتم التعامل معها على أنها معلومات طبية سرية، ويجب استخدامها فقط للمشاركة مع بعضها البعض 

أو وفقا لما يسمح به القانون. يجوز لي أن أرفض السماح بمشاركة المعلومات على نطاق أوسع ويمكنني طلب قفل سجل CAIR2 من 
  طلب قفل سجل CAIRخالل زيارة النموذج اإللكتروني المتوفر على الرابط

أمنح موافقتي على تلقي الطفل المذكور اسمه في الجزء العلوي من هذا النموذج لقاح فايزر أو مودرنا الخاص بكوفيد-19 وراجعت المعلومات 
المتضمنة في هذا النموذج وأوافق عليها.

االسم )األخير، األول، األوسط(  

التاريخالتوقيع

العنوان في حال كان مختلفا عن المذكور أعاله

الصلة بالطفلرقم الهاتف في حال كان مختلفا عن المذكور أعاله

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/spikevax-and-moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine#additional
https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En

	19-ديفوك حاقل يقلتل ةقفاوماماع 18 نم لقأ دارفلأل
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	 تامولعملا تعجارو 19-ديفوكب صاخلا انردوم وأ رزياف حاقل جذومنلا اذه نم يولعلا ءزجلا يف همسا روكذملا لفطلا يقلت ىلع يتقفاوم حنمأ.اهيلع قفاوأو جذومنلا اذه يف ةنمضتملا




Accessibility Report


		Filename: 

		Minor-Consent-Form-Sample-FINAL--ar.pdf




		Report created by: 

		sdaas, asd, aassf@gasfsadf.ssf

		Organization: 

		asd, asd




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	الاسم الأخير للطفل: 
	الاسم الأول للطفل: 
	الاسم الأوسط للطفل: 
	تاريخ ميلاد الطفل الشهر/اليوم/السنة: 
	عمر الطفل: 
	عنوان الشارع: 
	المدينة: 
	الولاية: 
	الرمز البريدي: 
	رقم الهاتف: 
	الاسم الأول: 
	الاسم الأوسط: 
	التاريخ الشهر/اليوم/السنة: 
	العنوان: في حال كان مختلفًا عن عنوان الطفل المذكور أعلاه: 
	رقم الهاتف: في حال كان مختلفًا عن  رقم هاتف الطفل المذكور أعلاه: 
	صلتك بالطفل: 
	الاسم الأخير: 
	التوقيع: 


