
 

 

 الوالدین العزیزین،  

 

. من بین أھداف القانون وقایة أطفال  2020مارس   1تعلمون أن قانون الوقایة ضد الحصبة المتعلق بتعزیز التطعیم الوقائي قد دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

 المدرسة ضد الحصبة بشكل فعال.

 

  2020مارس  1یتعین على التلمیذات والتالمیذ الذین سیرتادون المدرسة بدایة من  IfSGمن قانون الوقایة من العدوى  20من المادة  10بموجب الفقرة 

لحصبة. یمكن أن بإثبات یفید حصولھم على التطعیم الكافي ضد الحصبة أو سالمة جھازھم المناعي من ا 2021یولیو   31حتى تاریخ موافاة إدارة المدرسة  

 یتمثل اإلثبات المطلوب في التالي: 

 

(أیًضا في شكل مرفق یضاف إلى دفتر فحوصات األطفال) تفید بحصول طفلكم على   شھادة طبیة") أو Impfpass(" شھادة تطعیمتقدیم  .1

 ضد الحصبة أو  تطعیم وقائي كافٍ 

 

 طفلكم ضد الحصبة أو   بمناعةتقدیم شھادة طبیة تفید  .2

 

 ) أو موانع التطعیمطبیة تفید بتعذر تطعیم طفلكم ألسباب طبیة (تقدیم شھادة  .3

 

أو من النوع   1إثبات من النوع رقم  قد تم بالفعل تقدیم تقدیم إفادة من جھة حكومیة أو من إدارة إحدى المؤسسات األخرى المشمولة بالقانون بأنھ .4

 .2رقم 

 

أخرى بشأن إجراء التطعیم الوقائي ضد الحصبة (كمرفق مع دفتر الفحوصات) فیتعین علیكم التواصل مع  إذا لم تحصلوا على شھادة التطعیمات أو أي إفادة  

اقصة عند اللزوم أو تأكید  طبیبكم العام أو طبیب األطفال التابع لھ أو مع طبیبتكم العامة أو طبیبة األطفال التابعین لھا. یمكنھ/یمكنھا استكمال التطعیمات الن 

تعذر  وقت سابق (لم یدرج في شھادة التطعیمات) أو تأكید معاناة الطفل بالفعل من مرض الحصبة أو تأكید الحالة المناعیة المتوافرة. في حالة إجراء تطعیم في 

یة التي  نحصول طفلكم على تطعیم وقائي ضد الحصبة ألسباب طبیة (موانع تطعیم) فیمكنھ/فیمكنھا أیًضا إصدار شھادة مرضیة بذلك مع ذكر الفترة الزم

 تسري علیھا موانع التطعیم. 

 

  االطالع علیھ.بعد  الحقًاعلى أقصى تقدیر. یسلم إلیكم اإلثبات  2021یولیو   31لذا أرجو منكم موافاتي بأحد اإلثباتات المذكورة أعاله حتى تاریخ 

 

 یرجى االنتباه إلى ما یلي: 

 

 الصحة______________________________________ في حالة عدم توافر إثبات مناسب فأنا ملزم بإخطار مكتب 

 بذلك على الفور وتزویده بالبیانات الشخصیة الالزمة. 

 

 بدوره یمكن أن یدعوكم مكتب الصحة إلى جلسة تشاوریة للبت بشأن فرض غرامة مالیة!

 

  الحصبة، بل أیًضا من یتواجدون في محیطھم ممن ال یمكن یرجى مالحظة أن التطعیم الوقائي الكامل ضد الصحبة ال یقي التالمیذ والتلمیذات فحسب ضد 

 تطعیمھم مثل الرضع أو ضعیفي المناعة.

 

 

 یمكنكم االطالع على مزید من المعلومات أیًضا على صفحة اإلنترنت الخاصة بوزارة الصحة االتحادیة:  

masernschutzgesetz.html-https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq 



 

 

 

 من حق أصحاب التأمین الحكومي تلقي التطعیمات الوقائیة. یدخل في ذلك أیًضا التطیعمات الوقائیة الموصى بھا ضد الحصبة.  

 

 

 یرجى االنتباه إلى اإلرشادات التالیة بشأن قانون حمایة البیانات:  

 

االسم وبیانات اتصال المسؤول عن معالجة البیانات الشخصیة: ________________________________________ (اسم المدرسة وبیانات  

 االتصال) 

 

 _ بیانات اتصال مفوض حمایة البیانات الرسمي: ______________________

 

 تسجل المدرسة استالم اإلثبات عن كل تلمیذ وتلمیذة. یتم االحتفاظ بالسجل لحین ترك التلمیذ أو التلمیذة للمدرسة. 

 

وعلى إمكانیة  یحق لكم االستعالم لدى المدرسة عن البیانات الشخصیة لطفلك. لدیكم الحق في تصحیح أو حذف أو تقیید أو االعتراض على معالجة البیانات 

دن باإلضافة إلى ذلك یحق لكم التقدم بشكوى أمام سلطة اإلشراف على حمایة البیانات ومفوض الدولة لحمایة البیانات وحریة المعلومات في با نقلھا.

 فورتمبیرغ. 

 

 خالص تحیاتي 

 
 


