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 للطالب الرياضيين | األسئلة الشائعة COVID-19اللقاحات اإللزامية لفيروس كورونا المستجد 

 

بالكامل خالل الفترة المتبقية من العام  COVID-19يطلب الحي من جميع الطالب الرياضيين تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد 

وذلك بهدف المشاركة في األنشطة الرياضية بين المدارس.  ستجد أدناه قائمة باألسئلة الشائعة الستخدامها  2022-2021الدراسي 

 كمرجع.

 

 لماذا تُطلب اللقاحات لطالب الحي الرياضيين المشاركين في األنشطة الرياضية بين المدارس؟

 

عند الرياضيين، المشاركين في البرامج الرياضية بين المدارس في  COVID-19حاالت اإليجابية لفيروس كورونا المستجد تؤدي ال

تم  الحي، إلى توقف أعداد كبيرة من الطالب مؤقتًا عن المشاركة الرياضية، واألهم من ذلك، التوقف عن التعلم في الفصول المدرسية.

الب الرياضيين المشاركين في األنشطة الرياضية بين المدارس بأخذ اللقاح مع مراعاة صحة وسالمة الحي اتخاذ القرار بإلزام جميع الط

في األولوية وبالنظر إلى تفاعالت الطالب المتميزة التي تستلزمها األنشطة الرياضية، ويتضمن ذلك االتصال الوثيق والمنتظم أثناء 

فاعالت من المؤسسات األخرى مع الطالب في بيئات شديدة التنافس. نتيجة لذلك، يتعين على التدريبات والمسابقات والسفر الجماعي، والت

-2021الطالب الرياضيين الذين يريدون المشاركة في برامج األنشطة الرياضية بين المدارس خالل الفترة المتبقية من العام الدراسي 

 .COVID-19تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد  2022

 

 لكي أكون مستعًدا لموسم الشتاء والربيع الرياضي؟ COVID-19اج إلى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد متى أحت

، للمشاركة في أنشطتهم 2021ديسمبر  18سيُطلب من الطالب الرياضيين المشاركين في الرياضات الشتوية تلقي اللقاح بالكامل بحلول 

مارس  1ياضيون المشاركون في موسم الربيع الرياضي إلى تلقي اللقاح بالكامل بحلول الرياضية في بداية الموسم. سيحتاج الطالب الر

2022. 

  

 موعد تلقي الجرعة الثانية موعد تلقي الجرعة األولى موعد تلقي اللقاح بالكامل األنشطة الرياضية الموسم

موسم 
الشتاء 

 الرياضي

كرة السلة والبولينج وفرق 
التشجيع ومضمار الجري 

والسباحة  الداخلي
 والمصارعة

 2021ديسمبر،  04 2021نوفمبر،  13 2021ديسمبر،  18

موسم 
الربيع 

 الرياضي

الريشة الطائرة والبيسبول 

والكروس والكرة اللينة 

والتنس والمضمار والميدان 

 والكرة الطائرة.

 2022فبراير،  15 2022يناير،  25 2022مارس،  01

 

 أتلقى جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح؟أين يمكنني تلقي اللقاح إذا لم 

في فاعليات  COVID-19تتوفر اللقاحات في العديد من المواقع في فيالدلفيا. يمكن لجميع الطالب تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد 

أو من خالل مقدمي الرعاية تلقي اللقاح المنتشرة في مدارس الحي بالشراكة مع موفر اللقاح أو الصيدليات أو المراكز الصحية بالمدينة 

 األولية.

 

يمكن إيجاد فاعليات تلقي اللقاح التي  .www.philasd.org/studenthealthيمكن إيجاد فاعليات تلقي اللقاح التي يوفرها الحي على 

 .هنا توفرها إدارة الصحة بالمدينة

 

 كيف أقدم إثبات على تلقي اللقاح؟

في نظام معلومات الطالب يتعين على الطالب الرياضيين تقديم نسخة من بطاقة تلقي اللقاح الخاصة بهم للمدرسة والتي سيتم إدخالها 

(SIS نظام معلومات الطالب هو نظام آمن حيث يستخدمه الحي بهدف حفظ وحماية معلومات صحة الطالب. تُستخدم حالة تلقي اللقاح .)

http://www.philasd.org/studenthealth
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
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عند  COVID-19لتحديد من يحتاج إلى الحجر الصحي ومن ال يحتاج إليه وذلك في حالة ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد 

 طالب أو موظف.

 

 ديسمبر؟ 18ماذا لو فاتني موعد تلقي الجرعة األخيرة من اللقاح في 

 ديسمبر من اللعب حتى يقدموا إثباتًا على تلقي اللقاح بالكامل للمدرسة. 18لن يتمكن الطالب الذين لم يتلقوا اللقاح بالكامل بحلول 

 

 ياضيين؟هل يسمح الحي باستثناءات من طلب تلقي اللقاح للطالب الر

ألسباب طبية أو دينية يمكن التحقق منها ويمكن طلب  COVID-19نعم. تُمنح استثناءات من طلب لقاح فيروس كورونا المستجد 

. يجب تقديم استمارات اإلعفاء من تلقي اللقاح إلى ممرضة المدرسة مباشرةً. اللقاح استمارة اإلعفاء من تلقي االستثناء عن طريق إكمال

 أيام من بدء الموسم. 7كما يجب إكمال طلب اإلعفاء قبل 

 

 ماذا سيحدث إذا لم يكن لدي إثبات على تلقي اللقاح عندما يبدأ موسم رياضتي؟

يقدموا إثباتًا مناسبًا على تلقي اللقاح بحلول الموعد النهائي المطلوب أو لم يقدموا  سيستبعد الطالب الرياضيين الذين لم يتلقوا اللقاح أو لم

إعفاًء من تلقي اللقاح من قائمة فريقهم، وسيفقدون أيًضا الوصول إلى جميع االمتيازات الممنوحة للطالب الرياضيين، بما في ذلك 

 رياضية حتى يتمكنوا من تقديم إثبات كامل على تلقي اللقاح. التدريب الجماعي أو الفردي والمسابقة والحضور في أي مؤسسة

 

هل سيُطلب من الرياضيين في المراحل المتوسطة المشاركين في األنشطة الرياضية بين المدارس تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد 
COVID-19؟ 

ية بين المدارس تلقي الجرعة األولى من اللقاح قبل نعم. سيُطلب من الرياضيين في المرحلة المتوسطة المشاركين في األنشطة الرياض

 يوًما من الجرعة األولى. 21عاًما.  ستُطلب الجرعة الثانية بعد  11-5يوًما من الموافقة وذلك للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  45

 

 عيم بالكامل؟عاًما بعد بدء الموسم الرياضي. ما الوقت الذي يلزمني لكي أتلقى التط 12سأبلغ من العمر 

يوًما بعد عيد ميالدهم الثاني عشر للحصول على جرعتهم األولى، ويتعين عليهم  45سيكون لدى الطالب المؤهلين حديثًا لتلقي اللقاح 

 أسابيع بعد عيد ميالدهم الثاني عشر. 8تلقي الجرعة الثانية من اللقاح في وقت ال يتجاوز 

 

 ؟COVID-19 ما تكلفة لقاح فيروس كورونا المستجد

 متوفر للجميع مجانًا، بصرف النظر عن حالة التأمين أو الهجرة. COVID-19لقاح فيروس كورونا المستجد 

  

 )موديرنا، فايزر، جونسون آند جونسون( تفي بالمطلوب؟ COVID-19هل جميع لقاحات فيروس كورونا المستجد 

عاًما فأكثر تلقي  18عاًما. يمكن للطالب الذين يبلغون من العمر  18أعمارهم عن لقاح فايزر هو الوحيد المتاح حاليًا للطالب الذين تقل 

 لقاحات موديرنا أو فايزر أو جونسون آند جونسون لتلبية المتطلبات.

 

 هل أحتاج إلى حمل بطاقة تلقي اللقاح معي في جميع األوقات؟

يُطلب من الطالب حمل بطاقة تلقي اللقاح الخاصة بهم بمجرد استالم  ال. يجب على الطالب تقديم إثباتًا لمدرستهم على تلقي اللقاح. ال

 اإلثبات.

 

 ؟COVID-19 هل سيغير هذا المطلب متطلبات إجراء اختبارات أسبوعية للكشف عن فيروس كرونا المستجد

مرتين  COVID-19تجد لن يُطلب من الطالب الرياضيين الذين تلقوا اللقاح بالكامل عمل اختبار للكشف عن فيروس كورونا المس

 أسبوعياً.

 سيتعين على الطالب االستمرار في عمل االختبار أسبوعيًا حتى أسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

 للطالب الذين يقدمون نموذج اإلعفاء. COVID-19سيتم إجراء اختبار مرتين أسبوعيًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد 

 

حتى وإن تلقى اللقاح، سيحتاج إلى  COVID-19إن أي شخص يعاني من أعراض تشير إلى اإلصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد 

 وسيتم عزله إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية. COVID-19إجراء اختبار 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view


3 
Translation and Interpretation Center (10/2021)  FAQs for Athletic Mandate Website (Arabic) 

 بحاجة إلى التطعيم؟وتعافيت منه، فهل ما زلت  COVID-19إذا كنت قد أصبت بالفعل بفيروس كورونا المستجد 

ويجب تقديم إثبات  COVID-19نعم، سيظل تلقي اللقاح مطلوبًا من الطالب الرياضيين الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد 

مرة أخرى بعد اإلصابة.  COVID-19على تلقي اللقاح.  لم تظهر األبحاث حتى اآلن مدة الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

 يساعد تلقي اللقاح على منع عدوى أخرى. وبالتالي يتعين على جميع الطالب الرياضيين تلقي اللقاح حتى لو كانوا مصابين سابقًا.

 

 هل يجب على المدربين والموظفين الرياضيين مطالبين تلقي اللقاح؟

 سة المنطقة.  نعم. يتعين على المدربين وغيرهم من العاملين الرياضيين تلقي اللقاح كجزء من سيا

 

 هل يجب على الطالب الذين يلتحقون بمدارس مستقلة وال يشاركون في األنشطة الداخلية بين المدارس تلقي اللقاح؟

ال، ال تنطبق هذه التعليمات على الطالب الملتحقين بالمدارس المستقلة بل يشاركون فقط في البرامج الرياضية كأعضاء في فريق )فرق( 

 المستقلة.مدرستهم 

  

هل يجب على الطالب الملتحقين بالمدارس المستقلة أو المدارس اإللكترونية أو المدارس المنزلية ويلعبون في فريق رياضي مشترك 

 بالحي االلتزام بأمر تلقي اللقاح لطالب الحي الرياضيين؟

رجى تقديم إثبات على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد نعم. يتعين على جميع الطالب الرياضيين في فرق الحي تلقي اللقاح بالكامل.  يُ 

COVID-19 .ًإلى مدربك مباشرة 

 

سيُطلب من الطالب الذين تم منحهم إعفاءات من تلقي اللقاح ألسباب طبية أو دينية الخضوع الختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد 

COVID-19 .ًمرتين أسبوعيا 

 

 أو "تلقاه بشكل جزئي" أو "تلقاه بالكامل"؟ COVID-19م يتلقى لقاح فيروس كرونا المستجد "إلى ماذا تشير هذه العبارات "ل

 .COVID-19هو فرد لم يتلق أيًا من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد  لم يتلقى اللقاح:

 

يوًما بعد تلقي الجرعة الثانية.   14يمر تلقى اللقاح بشكل جزئي: هو فرد تلقى جرعة واحدة أو تلقى جرعته الثانية من اللقاح، ولكن لم 

 الستيفاء أغراض هذه التعليمات، يحتاج هذا الفرد إلى االلتزام بمتطلبات الفرد الذي لم يتلق اللقاح.

 

ة يوًما بعد الجرعة الثانية أو تلقى جرع 14هو فرد تلقى الجرعة الثانية من اللقاحات المكونة من جرعتين ومر  تلقى اللقاح بالكامل:

 يوًما بعد تلك الجرعة. 14المكونة من جرعة واحدة ومر  COVID-19واحدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد 

 

تلقوا اللقاح بالكامل مطالبين باالمتثال لالستراتيجيات األخرى المطبقة بما في ذلك ارتداء األقنعة وغسل اليدين  نسيظل الطالب الذي

 .COVID-19لك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتباعد االجتماعي عند الحاجة وذ

 

 كيف تستجيب الكليات والجامعات لتعليمات تلقي اللقاح؟

من صحة وسالمة الفريق بأكمله ومن ثم يضمن القدرة  COVID-19يُزيد تلقي الطالب الرياضيين للقاح ضد فيروس كورونا المستجد 

 ل تقليل تأثير إلغاء التدريبات واأللعاب وبالتالي المواسم الرياضية بشكل عام.على إجراء مواسم رياضية آمنة وناجحة من خال

 

كلية وجامعة في البالد بتلقيح طالبها بالكامل قبل أن يذهبوا إلى الحرم الجامعي. يمكن  25وفقًا للمنشورات األخيرة، فقد قامت أفضل 

 هنا للقبول COVID-19تي تشترط تلقي لقاح فيروس كورونا إيجاد القائمة بأسماء جميع الكليات والجامعات األمريكية ال

 

 إذا كانت لدي أسئلة أو مخاوف فمع من يمكنني التحدث بشأن ذلك؟

 تقديم معلومات إضافية حول اللقاح.يمكن لمقدم الرعاية الصحية أو ممرضة المدرسة 

https://www.bestcolleges.com/blog/list-of-colleges-that-require-covid-19-vaccine/

