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 2023مارس/ آذار   20

ي عمل�ة الفصل المؤقت من المدرسة. 
 ير�ب مراجعة هذە المعلومات بعنا�ة ألنها تصف الخطوات التال�ة �ف

وندزور ي 
�ف الصح�ة  الوحدة  لدى  بهم  الخاص  التطع�م  تحد�ث سجل  إ�  المدرسة  من   

�
مؤقتا فصلهم  تم  الذين  الطالب  ي   - �حتاج   إس�كس كاونيت

(WECHU) ي التطع�مات وتحد�ث سجالتهم لدى
ي نفس اليوم بمجرد تل�ت

الوحدة   من أجل العودة إ� المدرسة. �مكن للطالب العودة إ� المدرسة �ف
ي وندزور

ي   -الصح�ة �ف )، وهو دل�ل ع� أن  أنه خطاب  عل�ه ختم بارز (أي    إلغاء  خطاب سيتلقون  (مكتب وندزور أو ل�منغتون).   إس�كس كاونيت رس�ي
نت (�جب تحم�ل دل�ل إثبات) أو الطلب من مقدم الرعا أم . �مكن للوالدين تحد�ث سجل أطفالهم ع�ب اإلن�ت ي

�ة  ر الفصل المؤقت من المدرسة قد أل�ف
ف  (HCP) الصح�ة ُ ي يوم العمل التا�ي الستالم المدرسة  المتابع لهم سجل أطفالهم بالفا�س. س�ي

ال اسم الطالب من قائمة الفصل المؤقت من المدرسة �ف
   لقائمته المحدثة. 

 

 الطالب الذين يتلقون التطع�م من قبل مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لهم 

ي لديها مقدم رعا�ة   ي أطفالهم ألي تطع�مات  صح�ة االتصال بمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لهال �جب ع� العائالت اليت
م للحصول ع� معلومات وتل�ت

ي وندزور خ�ارات لآلباء لإلبالغ عن هذە السجالت إ� 3ناقصة. هناك  
ي  -الوحدة الصح�ة �ف  لرفع أمر الفصل المؤقت من المدرسة:  إس�كس كاونيت

ي   إرسال سجل التطع�م بالفا�س إ� مقدم الرعا�ة الصح�ة الطلب من .أ
ي   -وندزورالوحدة الصح�ة �ف -258-519رقم  الع�   إس�كس كاونيت

 ، أو  7288
نت ع�   استالم التطع�مات المستلمة من  .ب  مالحظة أنه  . ير�ب immune.wechu.orgمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع ألطفالهم ع�ب اإلن�ت

 �جب عل�ك تحم�ل وتقد�م سجل كدل�ل ع� التطع�مات المستلمة، أو
ي وندزور إحضار سجل الطفل إ� موقع .ج

ي  -الوحدة الصح�ة �ف  ليتم تحديثه واستالم خطاب اإللغاء.   إس�كس كاونيت

 

ي 
ي وندزور ع�ادات التطع�م �ف

ي  -الوحدة الصح�ة �ف
 إس�كس كاونيت

ي مكاتبتتوفر أوقات محدودة  
ي وندزور  للتطع�م �ف

ي وندزور ول�منغتون.  تفتح الع�ادات الخارج�ة أبوابها من    -الوحدة الصح�ة �ف
ي �ف إس�كس كاونيت

 حيت الساعة    8:45الساعة  
�
ف اإل   3:30صباحا ي األسب�ع الممتد بني

ف  مساًء �ف مارس/ آذار. تتوفر معلومات عن ع�ادات    24مارس/ آذار إ� الجمعة    20ثنني
. سُ�فحص طفل�م ع� أساس أسبق�ة الحضور. نت�جة لذلك، ال �مكننا ضمان www.wechu.org/getimmunizedضاف�ة ع� الموقع  التطع�م اإل 

ي أي يوم. 
 أن نفحص طفل�م �ف

 

 . 0231-960-519بخط المساعدة الخاص بالتطع�م ع� الرقم  إذا كانت لد�كم أي أسئلة، ير�ب االتصال

 

ي �مكن الوقا�ة منها باللقاحات.  ي الحفاظ ع� سالمة طالبنا من األمراض اليت
 �شكركم ع� مساعدتنا �ف

 
 ف��ق المدارس الصح�ة 

https://wechu.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
http://www.wechu.org/getimmunized

