
دخول قانون الحمایة من الُحْصَبة حیز التنفیذ إبتداء من الیوم األول من الشھر الثالث سنة 2020 
ھنا: تطبیق ھذا القانون في مدرستنا 

كیل، في الـ24 من الشھر الثاني سنة 2020 

أعزائي األولیاء، 

صادق البرلمان األلماني في الشھر الحادي عشر من سنة 2019 على قانون الحمایة من الحصبة.	ھذا 

القانون سیدخل حیز التنفیذ إبتداء من الیوم األول من الشھر الثالث سنة 2020.   

المطلوب منكم إذن ھو تقدیم ما ُیْثبت أّن أطفالكم المسّجلین أو الذین سُیسّجلون في مدرستنا قد لُقُِّحوا ِضدَّ 

الحصبة.    

د من أن تالمیذنا وتلمیذاتنا قد لُقِّحوا ِضدَّ الحصبة.   نحن في المدرسة ُمجبرون حسب القانون على التأكُّ

في حال عدم وجود ما ُیثِبت التلقیح ِضّد الحصبة فإّنھ یجب علینا تطبیق إجراءات ُمعّینة.  

وھذا یعني بالضبط:	

أنھ إبتداء من الیوم األول من الشھر الثالث سنة 2020 ال ُبّد حسب قانون الحمایة من الحصبة من ▪

تقدیم إثبات التلقیح ِضدَّ الحصبة بالنسبة لكل األطفال الموجودین في مدرستنا أو الذین ُیریدون 

االلتحاق بھا إبتداء من السنة الدراسیة 2021/2020. تقدیم ھذا اإلثبات ال بد أن یكون على أقصى 

التقدیر یوما قبل َبْدء الدروس. 

أن آخر أجل لتقدیم إثبات التلقیح ِضّد الحصبة بالنسبة لألطفال الذین التحقوا بمدرستنا قبل الیوم األول ▪

من الشھر الثالث سنَة 2020 ھو الـ31 من الشھر السابع سنَة 2021.   

إثبات التلقیح ِضّد الحصبة ُیمكن تقدیمھ في شكٍل من األشكال التالیة: 

 دفتر التالقیح أو شھادة تلقیح (قانون الحمایة من العدوى رقم 22، الفقرة 1 و2) یحتویان على إثبات ✓

التلقیح الكافي ِضّد الحصبة (تلقیحان اثنان ِضدَّ الحصبة)	

یَّة ُتثبت التلقیح الكافي ِضّد الحصبة ✓  شھادة ِطبِّ

یَّة ُتثبت وجود مناعة ِضّد  الحصبة ✓  شھادة ِطبِّ



یَّة ُتثبت وجود سبب ِطبِّي َیْمَنُع القیام بالتلقیح ِضّد الحصبة (ھذه الشھادة ال ُبّد أن ُتشیر إلى ✓  شھادة ِطبِّ

الُمّدة التي ُیْمَنع فیھا التلقیح ِضّد الحصبة) 

 وثیقة من مؤّسسة حكومیة أو من مؤّسسة أخرى یذُكرھا قانون الحمایة من الحصبة ُتثِبُت أن الشخص ✓

الُمعّین قد سبق لھ االستظھار بما ُیثِبت التلقیح ِضّد الحصبة   

التالمیذ والتلمیذات الذین ھم ُمجبرون حسب القانون على االلتحاق بالمدارس َیِحقُّ لھم حسب قانون 

الحمایة من الحصبة الذھاب إلى المدرسة حتى ولو لم یكن عندھم ما ُیثبت أنھم ُملقَّحون ِضّد الحصبة. 

راُتھا، وعلیھ ُیمكنھم زیارة أو مواصلة زیارة الدروس.   بالنسبة لھم إذن فعالقتھم بالمدرسة لھا ُمَبرِّ

مدیرو ومدیرات المدارس ُمجبرون على اإلعالم الفوري لمصلحة الّصحة الراجع إلیھا بالنظر بالحاالت 

التي ال یقع فیھا تقدیم إثبات التلقیح أو یقع تقدیمھ َمْنقوصا في اآلجال المذكورة أعاله. مصلحة الّصحة 

َتّتخذ عندھا إجراءاِتھا الخاصَة بھا.  

رجاًء االنتباه للمعلومات المصاحبة المتعلقة بإعداد بیانات التالمیذ والتلمیذات في نطاق تطبیق القانون 

الفدرالي للحمایة من الحصبة في المدارس.  

ولكم أجمل التحیة 


