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المعمول بھ والحصبة من مرض حمایة القانون  حول ألولیاء األمرمعلومات 
2020 مارسأذار/ 1من  اعتباراً   

 
أولیاء  النھاریة الرعایةلتالمیذ واألطفال في ریاض األطفال أو ا ألجل  

  
،السیدات والسادة األعزاء  

 و ارسدفي الم جمیع التالمیذ فیھ یُلزم ، والحصبة حیز التنفیذ من حمایةالجدید للقانون ال، دخل  2020 أذار/مارس 1 اعتباراً من
أو العاملین في المدرسة  إدارة الحصبة إلى مرض ضد لقاححالة ال نالنھاریة بتقدیم دلیل ع األطفال في الروضة أو الرعایةجمیع 

من خالل یمكن إثبات ذلك . )العدوى من حمایةالمن قانون  1الجملة ،  9و  8 الفقرة،  20مادة الحسب ( الرعایة النھاریة والروضة 
:تقدیم أحد المستندات التالیة  

؛د حمایة كافیة للتحصین ضد الحصبةوجو تثبت عن) أو الشھادة الطبیة ، لقاحاتوثائق التطعیم (دفتر ال. 1  

؛من الحصبة المناعةعلى شھادة طبیة تؤكد . 2  

؛ألسباب طبیة (موانع) لقاحراء الإمكانیة إجشھادة طبیة تؤكد عدم . 3  

( مالحظة: ھذا ال یخص التالمیذ  للطفل لھم بالنسبة قد تم تقدیمھ بالفعلدلیل المن وكالة حكومیة أو مؤسسة أخرى تأكید بأن . إثبات 4
 في مراحل متقدمة من العمر).

.حصول اللقاحاالعتراف بالوثائق بلغة غیرألمانیة أو الوثائق التي ال تشیر بوضوح إلى حالة  جوزال ی  

 الروضة والرعایة النھاریة لألطفال (الحضانة):

:المتطلبات التالیة المتعلقة بالعمر أو الرعایة النھاریة وضةعلى األطفال في الر تنطبق  

 أو ،على األقل مرتینضد الحصبة  لقاحھم حصول عامین إثبات على األقل یبلغون من العمریجب على األطفال الذین  •               
إثبات  قدیمیجب على األطفال الذین یبلغ عمرھم سنة واحدة على األقل تكذلك  الحصبة. ضد لدیھم حصانة كافیة وجود                  

      لدیھم. مناعة الحصبة تقدیم تأكید بوجودأو ضد الحصبة حصولھم على اللقاح على دلت                 

.  بدون دلیل ھماألطفال الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة یمكن قبول •                

في المنطقة المسؤولة على الفور بالنسبة لألطفال الذین تقل  ةالصح دائرةالنھاریة بإبالغ  (الحضانة) مركز الرعایة إدارة على یلزم 
.الحقًا في الوقت الحاضر أو حمایة كافیة أو كاملة للتحصین  لدیھم إذا لم تكن ھناك و أعمارھم عن عامین  

كذلك . ضد الحصبة لقاحالستكمال بإ المطالبھالمطلوبة و لحصول على المشورة ألجل ااإلستدعاء یمكن لدائرة الصحة  في ھذه الحالة
.عایةالرمن  عھأیًضا من یمكن لدائرة الصحة لصحة الطفل،  الضامنة في حال عدم توفر الشروط  

.2021حزیران /یولیو 31 حتىقالیة نتإفترة لدیھم  ،2020 أذار/مارس 1 اللذین كانوا تحت الرعایة حتى تاریخلألطفال الذین بالنسبة   

 المدرسة:

 أو مدیرة ، أن یقدموا إلى مدیر 2020 أذار/مارس 1الذین سیتم قبولھم في المدرسة اعتباًرا من  الطالبات و لطالبیجب على أ
.)ً طبي ع اثباتتحمل اللقاح (م امكانیھ المنتظم أو عدم لقاحالمدرسة شھادة الحصانة أو ال  

تقدیم ھذا الدلیل بحلول   ،دراستھم بالفعل تابعونی و 2020أذار/مارس 1 قبل تاریخ الذین تم قبولھم لطالب و الطالباتعلى أجب ی 
2021حزیران /یولیو 31  

دلیل في الوقت التقدیم ب وافی بالنسبة للطالب و الطالبات الذین لمقة الصحة في المنط دائرة بالغلمدرسة إا أو مدیرة مدیریتوجب على 
التعلیم اإللزامي). مالحظة: األولویة( المناسب  
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باإلضافة إلى ذلك ، ھناك . عاملي الرعایة النھاریة و وضةالحصول على مزید من المعلومات من المدرسة أو إدارة الر میمكنك
https://www.masernschutz.de/ معلومات كثیرة عن قانون حمایة الحصبة على الموقع اإللكتروني  
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