سبتمبر /أيلول 2019
عزيزي الوالد(ة) /ولي(ة) األمر،
بدءا ً من يوم  13يونيو /حزيران ،2019 ،لن يكون من الممكن للمدارس العامة والخاصة والمدارس األبرشية وبرامج رعاية األطفال بمدينة نيويورك
قبول طلبات اإلعفاء من متطلبات التطعيم ألسباب دينية .وينطبق هذا القانون على التالميذ في الصفوف من صف ما قبل الروضة حتى الصف 12
كما ينطبق على األطفال في جميع بيئات رعاية األطفال .إذا كنتم قد حصلتم سابقًا على إعفاء ديني لطفلكم ،فهذا اإلعفاء لك يعد ساريًا .وسوف
تواصل المدارس وبرامج رعاية األطفال قبول االستثناءات الطبية.
يجب أن يستوفي التالميذ متطلبات اللقاحات كي يسمح لهم بالدوامة في المدرسة .يجب على األطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو برامج رعاية
األطفال خالل فصل الصيف والذين لم يتلقوا جميع التطعيمات المطلوبة الحصول على الجرعة األولى في كل سلسلة من اللقاحات بحلول يوم 19
سبتمبر /أيلول .2019 ،بحلول يوم  7أكتوبر /تشرين األول ،2019 ،سيكون على آباء أو أولياء أمور هؤالء األطفال إثبات قيامهم بتحديد مواعيد
لجميع الجرعات المن ّ
شطة .لن يسمح لألطفال الذين ال يستوفون شروط التطعيمات بالبقاء في المدرسة.
تجدون أدناه ملخصا ً لمتطلبات الجديدة للتطعيمات المدرسية للعام الدراسي .2020-2019
يجب أن يستوفي جميع التالميذ من برامج رعاية األطفال حتى الصف  12متطلبات اللقاحات التالية:
 لقاح (( )DTaPالدفتيريا ،والتيتانوس ،والسعال الديكي أو الشاهوق).
 لقاح شلل األطفال
 لقاح (( )MMRالحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية)
 لقاح الحماق ( )Varicellaأو الجديري المائي ()Chickenpox
 لقاح التهاب الكبد من النوع (ب)
يجب أن يستوفي األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات الذين هم مسجلون في برامج رعاية األطفال أو صف ما قبل الروضة أيضا ً متطلبات
التطعيم التالية:
 لقاح (( )Hibاألنفلونزا النزلية من النوع ب)
 لقاح (( )PCVمرض المكورات الرئوية)
 االنفلونزا (البرد) يجب أن يحصل األطفال على لقاح األنفلونزا في موعد أقصاه  31ديسمبر /كانون األول2019 ،
يجب أن يستوفي األطفال في الصفوف من الصف  6حتى الصف  12أيضا ً متطلبات اللقاحات التالية:
 لقاح منشط (( )Tdapضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي)
 لقاح (( )MenACWYمرض المكورات السحائية)
الرجاء مراجعة سجل لقاحات طفلكم مع مقدم الرعاية الطبية الخاصة به  .يمكن لمقدم الرعاية الطبية الخاص به إعالمكم ما إذا كان من المطلوب
حصول طفلكم على جرعات إضافية من لقاح أو أكثر لطفلكم للدوام أو البقاء في برنامج رعاية األطفال أو المدرسة .قوموا بزيارة الموقع اإللكتروني
 schools.nyc.govوابحثوا عن التطعيمات " "immunizationsلالطالع على قائمة كاملة بمتطلبات التطعيم.
إذا كانت لديكم أي أسئلة حول هذه المتطلبات ،نرجو االتصال بمركز رعاية األطفال الخاص بكم أو المكتب اإلداري بالمدرسة.
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