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 2019مايو/ أيار،  10

 

 أعزائي العائالت، 

 

إن صحة وعافية تالميذ مدينة نيويورك وعائالتها وموظفيها هي أولوية قصوى إلدارة التعليم لمدينة نيويورك، ونرغب بإطالعكم على 
جديدتين بالحصبة بين تالميذ المدارس العامة. لم يحضر هذان التلميذان المدرسة عندما كان نقل العدوى منهما معلومات هامة حول إصابتين 

ممكناً، ولم يتعرض التالميذ لخطر اإلصابة بعدوى الحصبة أثناء تواجدهم بالمدرسة. إننا نشارك هذه المعلومات لدواعي الحذر ونذكركم 
 بسياسة التطعيم الخاصة بنا.

 

للقاح هو أفضل طريقة للوقاية من الحصبة. من غير المحتمل جداً إصابة شخص كان قد حصل على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف إن ا
(. في الوقت الحالي، إن خطر اإلصابة للتالميذ في المدارس العامة منخفض جداً بسبب النسبة العالية لعدد التالميذ MMRوالحصبة األلمانية )

 لى اللقاح.الذين حصلوا ع

 

وكتذكير، يتطلب قانون الصحة بوالية نيويورك، وقانون الصحة بمدينة نيويورك حصول جميع التالميذ، باستثناء التالميذ الحاصلين على 
ى اعفاءات تمت الموافقة عليها، على اللقاح أو إظهار مناعة ضد الحصبة وذلك كي يُسمح لهم ببالمداومة في البرامج. يمكنكم االطالع عل

والبحث بعنوان  yc.govwww.n، أو زيارة الرابط www.schools.nyc.gov/immunizationمتطلبات اللقاح بالمدارس على الرابط 
 ".immunization requirementsتحصين/"متطلبات ال

 

إن الحصبة هي إلتهاب فيروسي يسبب الحمى والطفح الجلدي. وتشمل التعقيدات الناجمة عن هذه العدوى اإللتهاب الرئوي، وتورم الدماغ، 
ألي شخص اإلصابة به إذا لم يحصل على لقاح الحصبة. لقد   واالحتجاز في المستشفى، وربما الوفاة. إن هذا المرض شديد العدوى ويمكن

ض العام للصحة في يوم  أبريل/ نيسان، بحصول جميع البالغين واألطفال الذين يقيمون أو يعملون في المناطق ذات الرموز  9أمَر المفوَّ
 ه سابقاً.( في حال لم يكن قد حصل عليMMR، على لقاح )11249، و11211، و11206، و11205البريدية 

 

اية إننا نحثكم على التأكد من حصول جميع أفراد عائلتكم على لقاح الحصبة. إذا كنتم غير متأكدين من تاريخ تطعيم طفلكم، اسألوا مقدم الرع
ول على الطبية لطفلكم للتأكد من حصوله على اللقاحات أو مناعته ضد الحصبة. للمعلومات المتعلقة حول أين يمكنكم أنتم أو طفلكم الحص

 .311اللقاح، الرجاء االتصال برقم الهاتف 

 

 Roger Plattالطبيب/

 المسؤول التنفيذي األعلى 

 مكتب الصحة المدرسية 

 إدارة التعليم لمدينة نيويورك 
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