Gymnasium Marienthal
Schulleitung

Staatliches Gymnasium der Freien und Hansestadt Hamburg
Seit 2003 mit Chinesischunterricht (Fremdsprache, Muttersprache) von Kl. 5 bis zum Abitur

im März 2021
تعهد ارائه مدارک گواهی محافظت در برابر سرخک تا تاریخ  31ژوئیه  2021طبق قانون محافظت در برابر سرخک
اولیاء گرامی،
قانون جدیدی از اول مارس  2020اجرایی میشود :قانون محافظت در برابر سرخک .هدف این قانون اطمینان از ریشهکن شدن سرخک
است .همه دانش آموزان و کارمندان در مدرسه باید واکسیناسیون کافی علیه سرخک ،مصونیت در برابر سرخک یا موارد منع استعمال
پزشکی داشته باشند .فرزند شما قبالً در  1مارس  2020در یک مدرسه در هامبورگ تحصیل کرده است و باید مدارک زیر را به صورت
اصل یا کپی برابر اصل تا  31ژوئیه  2021به دفتر مدرسه ارائه دهد .موارد زیر میتواند به عنوان اثبات محافظت در برابر سرخک
ارائه شود:


گواهی واکسیناسیون یا اسناد واکسیناسیون اگر فرد دو بار واکسینه شده باشد ،یا



یک گواهی پزشکی در خصوص مصونیت در برابر سرخک ،به عنوان مثال اگر فرد در گذشته سرخک گرفته باشد ،یا



گواهی پزشکی در خصوص منع استعمال ،به عنوان مثال شخص به دالیل پزشکی نمیتواند واکسینه شود ،یا



یک تأییدیه از سوی یک مرجع دولتی که گواهی فوق قبالً صادر شده است.

فتوکپیهای برابر با اصل نشده ،و کپی فکس یا اسکن کافی نیست .گواهی پزشکی باید به امضای پزشک رسیده و دارای مهر مطب باشد.
اگر تا تاریخ  1آگوست  2021هنوز در مورد مدارک ارائه شده تردیدی وجود داشته باشد ،هنوز هیچ مدرکی ارائه نشده باشد یا منع استعمال
موقت وجود داشته باشد ،این موضوع باید به بخش بهداشت مسئول گزارش شود .اداره بهداشت مراحل بعدی را انجام می دهد.
فرزند شما میتواند و باید به حضور در مدرسه ادامه دهد ،حتی اگر هنوز مدرک فوق را ارائه نکردهاید!
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