
 2146-258-519  |  |   wechu.org   

1005 Ouellette Avenue, Windsor, ON  N9A 4J8  |  33 Princess Street, Leamington, ON  N8H 5C5 

 

 

 يرجى قراءته بعناية 
ي 
 
 2023مارس/ آذار  20الموضوع: مرفق أمر إيقاف مؤرخ ف

 
 االهل / االوصياء االعزاء،

ي وندزور أمر اإلغالقيتطلب 
 
 ألن الوحدة الصحية ف

ً
ي للصحة نظرا ي  -المرفق انتباهكم. يتم إصدار أمر اإليقاف هذا من قبل المسؤول الطب 

إسيكس كاونب 

(WECHU لم تتلق بعد معلومات التطعيم المطلوبة )   كانون األول / ي ديسمب 
 
ي إشعار التطعيم الذي أرسل إىل عنايتكم ف

 
. بموجب القانون 2022الموضحة ف

ي وندزورR.S.O. 1990 (ISPA))قانون تطعيم تالميذ المدارس 
 
ي سجل كامل للقاحات المطلوبة، أو  -(، يجب أن يتوفر لدى الوحدة الصحية ف

إسيكس كاونب 

ي إحدى مدارس وندزور
 
ي الملف، لكل طالب يدرس ف

 
.  -إعفاء صالح ف ي

  إسيكس كاونب 

  .ال يصدر مجلس المدارس / المدرسة أوامر إيقاف وال يمكنهما إلغاء أمر اإليقاف هذا 

 ي وندزور
 
ي بسحب أمر اإليقاف هذا وإبالغ مدرسة الطالب بمجرد تحديث ملفه بالمعلومات الناقص -ستقوم الوحدة الصحية ف

 . ةإسيكس كاونب 

 

( 
ً
 اإلجراءات التالية( من 1لتجنب إيقاف طفلك من المدرسة، أكمل واحدا

 : 2023مارس/ آذار  16من مساء يوم الخميس  6:00قبل الساعة 
 

 ي وندزور
 
ي بالمعلومات المتعلقة باللقاحات.  -أبلغ الوحدة الصحية ف

إذا كان الطالب قد تلق  بالفعل التطعيمات الناقصة من مقدم  إسيكس كاونت 
ي وندزورللرعاية الصحية، يمكنك أن تطلب منه إرسال نسخة من الس

 تحديث السجل  -جل بالفاكس إىل الوحدة الصحية ف 
ً
. يمكن أيضا ي

إسيكس كاونب 
نت )انظر الجدول أدناه(.   عب  اإلنب 

 
  ي وندزور لحجز  لكاتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع

إسيكس  -موعد ألي لقاح )لقاحات( مطلوب. أرسل المعلومات المحدثة إىل الوحدة الصحية ف 
ي 
ي الجدول أدناه.  باستخدام كاونب 

 إحدى الطرق المدرجة ف 
 

  .تفضل بزيارةتوجه إىل عيادة التطعيم التكميلية www.wechu.org/getimmunized  ي وندزور بالوحدةاتصل أو
ي عىل  -الصحية ف 

إسيكس كاونب 
:  ؛2146-258-519الرقم   موعد.  لحجز  1222داخىلي

 
  ي وندزور

 
ي  -أرسل نموذج اإلعفاء من التطعيم المكتمل إىل الوحدة الصحية ف

ي وبيانات المعتقدات   .إسيكس كاونت  ينطبق هذا عىل نماذج اإلعفاء الطب 
. تفضل بزيارة  ي

school-requirements-health/immunization/immunization-www.wechu.org/your الموثقة أو نماذج اإلعفاء الديب 
 لمزيد من المعلومات. 

 

ي وندزور
 
ي بالمعلومات المتعلقة بالتطعيم  -طرق إبالغ الوحدة الصحية ف

 إسيكس كاونت 

نت  immune.wechu.org إرسال التقارير المؤّمن عب  اإلنب 

 7288-258-519 فاكس

: 2146-258-519  هاتف  1222؛ داخىلي
1-800-265-5822  : ( 1222؛ داخىلي ي

 )مجان 

 
ً
 مكتب وندزور:  شخصيا

 1005 Ouellette Avenue 
 مكتب ليمنغتون: 

 33 Princess Street 

: 2146-258-519بالرقم اتصل  ، إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف. لمزيد من المعلومات عن متطلبات وخدمات التطعيم المدرسية، 1222؛ داخىلي

  www.wechu.orgتفضل بزيارة 

 

 مع خالص التحية،

 

 دائرة التطعيم بقسم المدارس الصحية
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