Office of Academics
Department of Specialized Services
6620 W. Capitol Dr.
Milwaukee, WI 53216
(414) 438-3648 • mps.milwaukee.k12.wi.us

إشعار استبعاد من المدرسة
إلى والدي/أولياء أمر الطالب:
Student Name
Street Address
Milwaukee, WI 53210-2920
التاريخToday :
اسم المدرسة
رقم الطالب:

تاريخ الميالد

الصف:

يشترط قانون تطعيم الطالب في والية ويسكونسن على جميع الطالب حتى الصف الثاني عشر تلبية الحد األدنى من اللقاحات المطلوبة قبل الدخول إلى المدرسة .ومع ذلك ،يمكن التنازل
عن هذه المتطلبات فقط ألسباب صحية أو دينية أو ألسباب تتعلق بالمعتقدات .الطالب غير الملتزمين من مرحلة رياض األطفال  K5وحتى الصف الخامس سوف يتم استبعادهم من
المدرسة ابتداء من  14أكتوبر  2019وذلك من تاريخ  15أكتوبر  2019وحتى  18أكتوبر  2019ما لم تتلقى المدرسة وثائق تثبت التزامهم بالحصول على اللقاحات.
الرجاء االتصال بمدرسة طفلك للحصول على تفاصيل ومستجدات أو أسئلة واستفسارات.
تشير سجالتنا أن طفلك غير ملتزم بمتطلباتنا إما ألن ( )1سجل التطعيم غير مسجل في المدرسة ،أو ( )2لم يتم الحصول على واحد (أو أكثر) من اللقاحات (انظر سبب عدم االلتزام

الموضح أدناه) .لتجنب االستبعاد من المدرسة ،يرجى تقديم وثائق من طبيبك و  /أو قسم الصحة تثبت فيها الشهر واليوم والسنة التي تلقى فيها طفلك اللقاحات (التطعيمات) المطلوبة
أو حدد أحد خيارات التنازل (انظر نموذج. )WI DPH Form F-04020L
بموجب قانون والية ويسكونسن ،يتولى مكتب وكيل النيابة في مقاطعة ميلووكي المسؤولية عن إنفاذ قانون التطعيم (التحصين) .وقد تشمل عقوبة عدم تحصين طفلك:

 .1إرسال اسمك إلى مكتب وكيل النيابة لغرض النظر في مقاضاتك بسبب انتهاك قانون التطعيم في والية ويسكونسن.
دوالرا عن كل يوم يظل فيه طفلك في حالة من عدم االلتزام بالتطعيم .ويترتب على عدم دفع هذه الغرامة عقوبة الحبس.
 .2قد يترتب على ذلك اتخاذ قرار بمقاضاتك ودفع غرامة قيمتها 25.00
ً
من أجل تجنب أي تبعات قانونية ،يُرجى تحصين طفلك .و يرجى االطالع على الجدول التالي الذي يوضح نوع اللقاحات التي يجب أن يتلقاها طفلك .تتوقع المدرسة أن تتلقى منك وثائق التطعيم
التالية:
اسم اللقاح

وضع اللقاح

تواريخ الجرعات المستلمة

لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي الالخلوي
()DTap/DTP

سيتم سرد كل لقاح مع أحد التفسيرات التالية:

سيتم إدراج تواريخ التطعيمات السابقة المسجلة في المدرسة
في نفس صف اللقاح.

التأخر عن الوقت المحدد في الجدول الزمني :يلزم لقاح واحد أو أكثر إلكمال
المجموعة

لقاح شلل األطفال
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ()MMR

ملتزم :المجموعة مكتملة

لقاح التهاب الكبد الوبائي "بي"

مؤخرا ،ولكن ال تزال هناك حاجة لجرعات
قيد المعالجة :تم تلقي اللقاح (اللقاحات)
ً
إضافية

لقاح الحُماق

ال توجد قواعد لاللتزام :ال يوجد أي لقاحات مطلوبة

لقاح الخناق والسعال الديكي والكزاز ()Tdap

ال يوج أي متطلب :ال يوجد أي لقاحات مطلوبة

يمكن إعفاء الطالب في الحاالت التالية:
الرمز ( - )Dالمرض
الرمز ( – )Mطبي
الرمز ( – )Pشخصي
الرمز ( - )Rديني

ُمعفى :اللقاحات غير مطلوبة

للحصول على تحصينات الطالب المطلوبة ،الرجاء االتصال بطبيبك الشخصي أو زيارة الموقع اإللكتروني لقسم الصحة في مدينة ميلووكي
( .) http://city.milwaukee.gov/immunizations/ClinicServices.htmبعد أن يتلقى الطالب التحصينات المطلوبة ،الرجاء إرفاق الوثائق التي تثبت اللقاح
(اللقاحات) التي حصل عليها طفلك بهذا النموذج وإرسالها إلى:
SCHOOL NAME
SCHOOL ADDRESS
CITY, STATE ZIP CODE
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
للحصول على أدلة الخطابات المترجمة ،اذهب إلىmpsmke.com/Immunization :
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