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Plasma fibroblast is a skin treatment that tightens and rejuvenates your 
skin without surgery. 
Fibroblast can remove excessive eyelid skin, smooth wrinkles and 
reduce hooded eyelids. Also, it can remove scars, lift your skin and get 
a flipped lip. 
Currently we are running a promotion of %20 and an extra %20 when 
you book two treatments at a time.

Promotion ends on the 31st of Jan, 2022. 
Book A Treatment, call Sally: 0451 164 088

«البالزما فايبروبالست» هي عالج جلدي يشد بشرتك ويجددها دون جراحة.
عن طريق استخدام «البالزما فايبروبالست» إزالة جلد الجفن الزائد وتنعيم التجاعيد 

ورفع الجفون ا�تدلية وإزالة الندبات ورفع البشرة والحصول على شفة مقلوبة.
نجري حالًيا عرًضا ترويجًيا بنسبة ۲۰٪ و ۲۰٪ إضافية عند حجز جلست� في وقت 

واحد.
ينتهي العرض في ۳۱ كانون الثاني ۲۰۲۲.

للحجز  االتصال ب سالي:
۰٤٥۱۱٦٤۰۸۸

Plasma fibroblast is a skin treatment that tightens and rejuvenates your 
skin without surgery. 

لقاحات COVID-19 لألطفال 
والشباب الصغار 

مقال إعالنّي

ا. الية، كن�ب رّصحت به الحكومة الأس�ت

من المهم أن تتلّقى أنت وأفراد عائلتك دائًما 
لقاحات COVID-19 المقّررة. للمساعدة 

في الإجابة على أسئلتك عن لقاحات 
COVID-19 لالأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

من 5 سنوات إلى 17 سنة، قّدمت دائرة 
الصحة المعلومات أدناه.

أهمية تطعيم الأطفال البالغين من 
العمر بين 5 سنوات و17 سنة ضد 

COVID-19
هناك العديد من الفوائد لتطعيم طفلك 

ضد COVID-19 والتي يدعمها خبراء 
الصحة في أستراليا:

يساعد اللقاح في منع إصابة الأطفال   •
ـ COVID-19: على الرغم من أن  ب

أعراض COVID-19 عند الأطفال عادًة 
ما تكون أخّف منها عند البالغين، إلّ أن 
بعض الأطفال الذين يُصابون بالفيروس 
يمكن أن يصبحوا مرضى للغاية ويحتاج 

الأمر إلى إدخالهم المستشفى.  
يساعد اللقاح في الحّد من انتشار   •
COVID-19: من المحتمل أن ينقل 
الأطفال الفيروس إلى الآخرين مثل 

احتمال انتقاله من البالغين، بما في ذلك 
إلى أفراد العائلة الأكبر سًنا الذين هم 

أكثر عرضة لالإصابة بالمرض الشديد.

يمكن أن يساعد تطعيم طفلك ضد   •
COVID في تقليل النقطاعات في 

أنشطة حياتك اليومية: سيساعد الحّد 
من انتشار COVID-19 الأطفال على 

مواصلة تعليمهم وأنشطتهم الجتماعية 
بدون انقطاع، مّما يؤثر بشكل كبير على 

رفاههم.

اللقاحات والجرعات المعتمدة 
للأطفال من سن 5 سنوات إلى 17 سنة

 )TGA( لقد اعتمدت إدارة السلع العالجية
مؤقًتا لقاح Pfizer لالأطفال البالغين 5 سنوات 

من العمر أو أكبر ولقاح Moderna لالأطفال 
البالغين 6 سنوات أو أكبر. وفي الحالتين، 

يحتاج الأمر إلى جرعتين.

سيحصل الأطفال البالغون من العمر بين 
5 سنوات و11 سنة على جرعة أصغر من 

اللقاح مقارنًة بالأشخاص البالغين 12 سنة أو 
أكثر. إذا بلغ الطفل 12 سنة من العمر بين 
الجرعتين المقّررتين له، يمكن إعطاؤه جرعة 

أكبر في التطعيم الثاني.

 COVID-19 يساعد تلّقي جرعتين من لقاح
على توفير أفضل حماية ضد المرض الخطير 

الناجم عن الفيروس.

تبدأ الحماية القصوى من COVID-19 بعد 
حوالي أسبوعين إلى 3 أسابيع من الجرعة الثانية.

يُنصح الأطفال الذين يعانون من نقص 
المناعة الشديد بتلّقي جرعة أولية ثالثة بعد 

شهرين من الجرعة الثانية.

هل يحتاج الأطفال إلى جرعة معّززة؟
بمرور الوقت، تقّل الحماية التي توفرها 

اللقاحات. يُنصح الأشخاص البالغون من 
العمر أكثر من 16 سنة بتلّقي جرعة معّززة 
للقاح COVID-19 بعد 3 أشهر من إكمال 

دورة التطعيم الأولية. ستعطي الجرعة 
المعّززة للقاح COVID-19 الأشخاص 

البالغين من العمر 16 سنة وأكثر حماية من 
الفيروس لأطول فترة ممكنة.

ل يُنصح الأطفال البالغون من العمر 15 
سنة أو أقل بتلّقي جرعة معّززة في هذا 

الوقت.

ماذا لو أصيب الأطفال بـ 
COVID-19 بعد التطعيم؟

ل يوجد لقاح فّعال بنسبة 100 في المائة، 
لذلك من المحتمل أن يمرض طفلك من 
COVID-19 حتى لو تم تطعيمه. إلّ أن 
الأدّلة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم 

صابة بمرض خطير  تطعيمهم أقل عرضة لالإ
من COVID-19 أو لضرورة إدخالهم إلى 

المستشفى.

لحجز موعد، تحدث إلى طبيبك، 
australia.gov.au، أو اتصل على الرقم 

080 020 1800 واختر 8 للحصول على 
خدمات الترجمة الشفهية المجانية.


