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لتحصل على معلومات موثوقة وقائمة على أساس 
علمي حول التطعيمات وحول األمراض التي يمكن 

الوقاية منها بتناول اللقاحات.
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تأتيكم بواسطة:

County Health O�cials of New York 
NYSACHO

 County Health لـ  مبادرة  هي  نيويورك  سكان  جميع  تطعيم  حملة 
المرضى  جهود  لتوحيد   )NYSACHO( نيويورك  في   Officials
واآلباء ومقدمي الرعاية وشركاء الحملة لرفع الوعي بالحاجة إلى التطعيم 

طوال الحياة—من الطفولة وحتى سنوات العمر المتقدمة. 

التمويل لهذه الحملة أصبح ممكًنا بفضل اإلسهام الجزئي لمراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها. اآلراء التي تم التعبير عنها في المواد المكتوبة ال 
تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 

.Department of Health and Human Services

NYSIIS يساعدني عند:
•  تقديمي إثباًتا بأنني قد تلقيت التطعيم وذلك عند التقدم إلى 	

وظيفة أو التسجيل في مدرسة 

•  ذهابي إلى مقدم رعاية صحية جديد	

•  انتظاري لطفل أو تخطيطي للحمل	

•  تتبعي للُمعززات والتطعيمات السنوية، مثل حقنة 	
اإلنفلونزا 

•  إدارتي لسجالت التطعيم الخاصة بوالد مسن 	

•  احتمال تعرضي لألمراض التي يمكن الوقاية منها بتناول 	
اللقاحات

•  تجهيزي للسفر إلى الخارج أو نقل إقامتي إلى بلد آخر 	

•  حماية سجالتي في حالة الطوارئ	

نظام معلومات التطعيمات 
الخاصة بوالية نيويورك

 :NYSIIS 
كل ما في األمر عن

Don’t Wait. Vaccinate!

 حملة تطعيم

جميع سكان نيويورك



ما هو NYSIIS؟
NYSIIS نظام معلومات التطعيمات الخاصة بوالية نيويورك هو سجل مجاني على 

شبكة اإلنترنت لتسجيل التطعيمات على مستوى الوالية. NYSIIS َيجمع وُيخزن 

سجالت التطعيمات الخاصة بجميع سكان نيويورك. ُيقدم لك نظام NYSIIS سجل 

تطعيمات كاماًل ودقيًقا وآمًنا وفورًيا، ويمكن الوصول إليه بسهولة بواسطة أي من 

مقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك.  

هل يشارك مقدم الرعاية الصحية الخاص بي في نظام NYSIIS؟ 
ُيلزم القانون مقدمي الرعاية الصحية بإدخال جميع بيانات اللقاحات التي تلقاها األطفال 

حتى سن 19 عاًما إلى نظام NYSIIS. التطعيمات التى تلقاها البالغون في عمر 19 

عاًما فأكبر يمكن أن يتم إدراجها في نظام  NYSIIS - بموافقتك. تحتاج فقط أن تقدم 

موافقة شفهية؛ ومع ذلك قد ُيفضل بعض مقدمي الرعاية أن يحصلوا على موافقة كتابية. 

!NYSIIS اسأل مقدم الرعاية الخاص بك إذا كان يشارك في نظام

كيف يفيدني نظام NYSIIS؟
سجل دقيق وآمن وفوري للتطعيمات يوفر لك العديد من الفوائد. ألنه يسمح ألي من 

مقدمي الرعاية الخاصين بك بالوصول إلى سجل التطعيمات الخاصة بك، فهو يحدد ما 

هي التطعيمات التي تلقيتها وما هي التطعيمات التي قد تحتاج إلى تلقيها. ألولئك البالغين 

الذين أُدخلت سجالتهم إلى نظام NYSIIS وهم أطفال، يوفر لهم النظام الفرصة في 

االحتفاظ بسجل كامل لكل من التطعيمات الخاصة بمرحلة الطفولة وتلك الخاصة بمرحلة 

البلوغ. يوفر لك نظام NYSIIS أيًضا سجل تطعيمات رسمًيا في حالة احتياجك له 

لتقديمه ألغراض االلتحاق بمدرسة أو التقدم للحصول على وظيفة. وفي حالة تعرضك 

لمرض يمكن الوقاية منه بتناول اللقاح، يستطيع نظام NYSIIS أن يساعد في حمايتك 

عن طريق السماح ألخصائيي الصحة العامة ولمقدمي الرعاية الصحية بالتحديد السريع 

لما إذا كنت تحتاج التطعيم أم ال أو إذا كنت تحتاج رعاية وقائية أخرى.

من يمكنه إدخال البيانات في نظام NYSIIS ورؤيتها؟
بموافقتك، يستطيع مقدمي الرعاية الصحية بمن فيهم األطباء والممرضون الُمسجلون 

والصيادلة إدخال البيانات في نظام NYSIIS. ُيلزم القانون كاًل من الصيادلة 

والممرضين المسجلين بإدخال بيانات التطعيمات التي أعطوها للبالغين في نظام  

NYSIIS ويجب أن يسألوا دائًما ما إذا كنت قد وافقت على إدخال سجل التطعيمات 

 .NYSIIS الخاص بك ضمن نظام

كيف يقوم نظام NYSIIS بحماية بياناتي؟
يوافق جميع األفراد الُمصرح لهم باستخدام نظام NYSIIS على التعامل مع جميع 

المعلومات بشكل سري كما هو الحال مع التعامل مع أي معلومات طبية سرية أخرى، 

وعلى االطالع على المعلومات ألغراض الرعاية الصحية أو الصحة العامة فقط. يحتوي 

نظام NYSIIS على سجل بالتطعيمات التي قد تلقيتها فقط وال يحتوي على أي 

معلومات طبية شخصية أخرى. 

للحفاظ على خصوصية سجلك، ينبغي على ُمقدمي الرعاية الصحية القيام بعدة خطوات 
عند تسجيلهم في نظام NYSIIS. وتشمل الخطوات:

فحص إدارة الصحة بوالية نيويورك NYSDOH لرخصة ُمقدم الرعاية.	 

 توقيع ُمقدم الرعاية على نموذج سرية لحماية المعلومات خاص بإدارة 	 

.NYSDOH

 إعطاء ُمقدم الرعاية اسم حساب خاص به وكلمة المرور الستخدامهما كل 	 

.NYSIIS مرة عند تسجيل الدخول في نظام

 	.NYSIIS حضور ُمقدم الرعاية تدريًبا للتعامل مع نظام

 قد يمنح ُمقدم الرعاية الخاص بك لبعض موظفيه إمكانية الدخول إلى النظام 	 

إلدخال السجالت. ويقع على عاتق ُمقدم الرعاية الخاص بك مسؤولية 

المعلومات التي وضعها موظفوه في سجلك.

كيف يمكنني الحصول على نسخة من سجل التطعيمات الخاص بي 
المحفوظ في نظام NYSIIS؟

يمكنك الحصول على سجلك من ُمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو من إدارة الصحة 

.NYSDOH العامة أو من خالل طلب السجل من مكتب التطعيمات الخاص بإدارة

هل يتم تسجيل التطعيمات التي تلقيتها وأنا طفل في نظام NYSIIS؟
تم إطالق نظام NYSIIS عام 2008. إذا كنت قد ُولدت قبل عام 1990 فمن غير 

المرجح أن يكون لدى نظام  NYSIIS أي سجل بشأن التطعيمات التي تلقيتها وأنت 

طفل. كلما تم تسجيل تطعيماتك في نظام NYSIIS مبكًرا، كلما كان سجلك في نظام 

NYSIIS يعكس تاريخ تطعيماتك في مرحلة البلوغ بدقة. يتم تشجيع الشباب )المولودين 

بعد عام 1990( بشدة على أن يوافقوا على االستمرار في تسجيل تطعيماتهم داخل نظام 

NYSIIS حيث إن هذا سيبقي على تاريخ كامل يتجاوز مجرد تطعيماتهم الخاصة 

الطفولة.  بمرحلة 

هل يحافظ نظام NYSIIS على أمان سجالتي الصحية وهويتي 
الشخصية؟

من خالل خصائص أمان داخلية، سُيسمح فقط لمقدمي الرعاية الصحية وللمستخدمين 

الُمصرح لهم بالوصول المباشر إلى سجالت المرضى. عند البحث عن مريض معين 

سيقوم النظام بطلب معلومات دقيقة حتى ُيقدم نتيجة مطابقة وذلك لحماية السرية. يستخدم 

نظام NYSIIS هويات مميزة للعثور على سجلك وال يستخدم أرقام الضمان االجتماعي. 

ُيخزن نظام NYSIIS قدًرا محدوًدا من المعلومات الشخصية )االسم، تاريخ الميالد، 

العنوان، إلخ.( باإلضافة إلى نوع التطعيم الذي تلقيته والتاريخ الذي تلقيت فيه التطعيم 

واسم الشركة الُمصنعة للتطعيم ورقم الشحنة.

متى سيتمكن نظام NYSIIS من رؤية سجالتي الُمحدثة بعد أن تلقيت 
تطعيًما؟

يجب تقديم جميع التطعيمات إلى NYSIIS في غضون 14 يوًما من تلقي التطعيم 

)التطعيمات(. 

هل يجب أن أدفع مقابل مشاركتي في نظام NYSIIS؟

.NYSIIS ال. ال توجد أي تكلفة متعلقة بتخزين سجلك داخل نظام

ماذا يحدث إذا لم أعد أرغب في المشاركة في نظام NYSIIS؟
إذا وافقت على المشاركة في نظام NYSIIS، فيمكنك أن تختار سحب موافقتك في أي 

وقت. وستظل جميع المعلومات التي تم إدخالها في نظام NYSIIS حتى ذلك الوقت 

محفوظة داخل النظام، ولكن بمجرد سحب الموافقة فلن يتم إدخال معلومات بشأن أي 

تطعيمات جديدة تلقيتها.


