Department of Family and Student Services
W. Vliet Street 5225
P.O. Box 2181
Milwaukee, WI 53201-2181
8448-475 )414( :Phone
8626-475 )414( :Fax
1408-692 )888( :TTY

تحصينات الطالب
ي الطالب:
إلى أب/وص ّ
اسم الطالب:
اسم الشارع
Milwaukee, WI 53210-2920
التاريخ :اليوم
اسم المدرسة:
رقم الطالبXXXXXXX :
يتطلب قانون تحصين الطالب أن يلبي جميع الطالب حتى المرحلة الدراسية  12الحد األدنى من عدد التحصينات المطلوبة لمستوى مرحلتهم الدراسية
قبل دخول المدرسة .ومن غير الممكن إعفاء الطالب من هذه المتطلبات إال ألسباب صحية أو دينية أو معتقدات شخصية .حسب سجالتنا ،يعتبر طفلك
خارج نطاق االلتزام با لقانون في هذا الشأن ،إما لعدم وجود سجل تحصينات محدث في ملفه المدرسي أو ألنه ال زال بحاجة لتحصين واحد أو أكثر
(انظر سبب عدم االمتثال المؤشر عليه أدناه) .لكي تبقى ملتز ًما بالقانون ،يرجى تزويدنا بالوثائق المطلوبة من الطبيب أو دائرة الصحة أو االثنين م ًعا
التي تثبت حصول طفلك على التحصينات المطلوبة بالشهر واليوم والسنة ،أو اختر أحد خيارات اإلعفاء قبل  13أكتوبر  2016وإعادة النموذج إلى
المدرسة التي يتعلم فيها طفلك .بموجب قانون والية ويسكونسن وقرار المحكمة المتنقلة بمقاطعة ميلووكي ،يتحمل مكتب وكيل النيابة بمقاطعة ميلووكي
المسئولية عن إنفاذ قانون التحصينات وما يترتب عليه من جزاءات في حال عدم االلتزام بتطعيم طفلك ،وقد تشمل هذه الجزاءات:
 .1استبعاد الطالب من المرحلة  K5وحتى المرحلة الدراسية  5من المدرسة ابتداء من  2016/17/10وحتى .2016/21/10
 .2ات خاذ إجراءات قضائية أو فرض غرامة ،ويحق لك الحضور إلى المحكمة وطلب حماية ضد قرار المدرسة إرسال سجل تحصينات طفلك إلى
مكتب وكيل النيابة بمقاطعة ميلووكي.
تاريخ إعطاء الجرعات
حالة التحصين
اسم التحصين

للحصول على تحصينات الطالب المطلوبة ،يرجى االتصال بطبيبك الشخصي أو زيارة موقع دائرة الصحة بمقاطعة ميلووكي على الرابط:
(  ) http://city.milwaukee.gov/immunizations/ClinicServices.htmلمعرفة مواعيد وأماكن التطعيم .وبعد أن يتلقى الطالب
التحصينات المطلوبة ،يرجى إرفاق وثائق التحصين (التحصينات) بهذا النموذج وإعادتها مع النموذج إلى:
اسم المدرسة
عنوان المدرسة
MILWAUKEE, WI ZIP CODE
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
للحصول على إرشادات الكتب المترجمة ،اذهب إلىwww.mpsmke.com/immunization :

