
ن  والشبابلألطفال  لقاح کورونا بالتطعیم بعرض  اوح أعمارهم بي   عاًما 15و  12الذين تتر
 

ن  شبابلألطفال والکورونا يتم اآلن تقديم لقاح   اوح أعمارهم بي   . بلقاح کورونا اختیاريعاًما. التطعيم  15و  12الذين تتر
ن  اوح أعمارهم بي  ن الذين تتر عاًما من جرعة واحدة من لقاح فايزر. إذا كان طفلك مصاًبا  15و  12يتكون تطعيم المراهقي 

 ، فال ُينصح باللقاح حالًيا. کورونا بمرض  
 

 موافقة خطية
  معهم عاًما  16األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  یأخذ أن  يجب

من كال  معبأة موافقة خطية واستمارة إقرار ذاتر
  یتسنن لهم ل ة عن الطفل أو الشابمسؤولية الوالدياللذین یتمتعان بالوالدين 

النماذج إىل محطة  تؤخذ . اللقاحتلقر
 . التطعیم

 
موافقة خطية من خدمة رعاية  معەالطفل  یأخذ يجب أن ف، تهمرعايالذین تتوىل الجهات العامة بالنسبة لألطفال أما 

 الطفل. 
 
 

  متاحان بعدة لغات: 
 نموذج الموافقة واستمارة اإلقرار الذاتر

 نموذج الموافقة

  
 استمارة اإلقرار الذاتر

 

  محطة  لقیحيتم الت
ن
   التطعیمبشكل أساس  ف

ن
  Sluppen ،14Sluppenvegen سلوبن التابعة لبلدية تروندهايم ف

 
 موعدالكيفية حجز 
لقاح نيابة عن الطفل عىل العاًما طلب  18أو أي شخص آخر يزيد عمره عن  وىل  األمر / يمكن للوالد 

 /https://minside.trondheim.kommune.no .اضغط عىل  بعد ذلك"korona   واختر  "كورونا

"Bestill  korona vaksine for andre   خريناطلب لقاح كورونا آل ." 
 

ن  ر  میکون قد  من المهم أن    أسبوع بي 
. ينطبق هذا، عىل سبيل المثال، عىل األطفال خرىال لقاحات الو  کورونا لقاح   تلقر

  سن 
ن
 قيُ عاًما الذين  12ف

 
ي لهم مد وس الورم الحليم  البشر  خالل الخريف.  کورونا ولقاح   (hpv-vaksine) لقاح فت 

 

 

 الح
 
   ق
ن
 صةص  معلومات مخالحصول عیل ف

  القرارات المتعلقة بصحتهم. ستجد هنا 
ن
  الحصول عىل المعلومات ويجب أن ُيستمع إليهم ف

ن
لألطفال والشباب الحق ف

  للصحة العامة بعدة لغات: 
ا من المعلومات من المعهد الوطنن

ً
ن  کورونا للشبابلقاح  مزيد اوح أعمارهم بي  و  12الذين تتر
 معلومات موجزة مع الرسوم التوضيحية - عاًما  15

 . معلومات عامة موجزة مع الرسوم التوضيحية -  کورونا لقاح  دلیل رسی    ع عن 

ح:  - معلومات بعدة لغات - لقیححول الت  أفالم بسيطة تشر

 ما هو اللقاح؟ 

 كيف تعمل اللقاحات؟ 

 ؟19-ضد كوفيد  نلقح أنفسنا ماذا ل 

ن  تلقیحأسئلة وأجوبة حول  اوح أعمارهم بي  ويجية فقط( عاًما  15و  12األطفال الذين تتر  )باللغة التن

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://goo.gl/maps/ULsVuJDqZoqBXCdW7
https://minside.trondheim.kommune.no/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://www.fhi.no/nyheter/2021/sporsmal-og-svar-om-vaksinering-av-barn-12-15-ar/

