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Arabische Übersetzung des Schreibens 

„Angebot einer Schutzimpfung gegen Covid-19 durch mobile Impfteams an Schulstandorten“ 
Übersetzt von Dr. Lotfi Toumi 

 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Postfach 7124 ｜24171 Kiel 

إ  ،ءایلولا ىل
هرامعأ قوفت نیذلا ذيملتلاو تاذیملتلاو ـلا م  12 

 سرادلا يف يلماعلا صاخشللو ةنس
ھاعم يفو د  ةيوناثلا ةلحرلا 

ا لمع قیرف داشرل  سرادلا يف انوروك سوريفب ةقلعتلا تا
corona.bildung@bildungsdienste.landsh.de 

 
 
 
 2021 ةنس عباسلا رھشلا نم 28

 
حلا ریفوت م ط نع ةيا دلا يف 19 دیفوك سوريف دض حيقلتلا قیر م حيقلت قرف ھب موقت سرا  ةلقنت

 
 
 
 
 
معتــساــب صــخ ا هــل ا أ  ا بابــشللو لافــطلــل اضــي ـمـعأ قوفــت نــيذــل هرا ا مــ  ،ةنــس 12ـل

 ،ذيملتلا يئازعأو تاذيملتلا يتازيزع
 ،ءازعلا ءايلولا

 ،ءازعلا سرادلا يف نولماعلاو ءلمزلاو تلیمزلا
 
ا لضفــب ا عــضوــل احــل ا يــل م ريــفوتــب قلعتــل اــ ا ةد ا حيقلتــل  رــل

يـمكن فـي الـفترة الـمت ّ◌دة بـي الـعطلة الـصيف ّ◌ية وعـطلة الخـريـف الـتلقيح ضـد فـيروس كـورونـا VCo-(SARS / 19)-COVID-2 لـن 
 يـرغـب

 يف ذلك يف لادارس. تقوم باحیقلتل فرق حیقلت متن ّ◌قلة.
 

عــرض الــتلقيح هــذا، الــجانــي والخــتياري، مــو ّ◌ــجه لــلتلميذات والــتلمــيذ الــذيــن تــزيــد أعــمارهــم عــن اـل21 ســنة، وهــو مــو ّ◌ــجه أـيـضا لــكل 
 مــن

يـعمل فـي الـدارس. هـذا الـعرض تـوفّ◌ـره فـي الـدارس وزارة الـصحة بـالـتعاون مـع وزارة الـتعليم وأيـضا بـالـتنسيق مـع رابـطة أطـبّ◌اء 
 الـتأمـي

 الـــصيح الـــقانـــونـــي فـــي مـــقاطـــعة شـــليسفك هـــلشتايـــن )KVSH( ومـــع الـــصليب الحـــمر اللـــانـــي ومـــع جـــمعيّ◌ة يـــوهـــانـــيتر لـــلمساعـــدة فـــي
 لاوحاثد. محلة حیقلتلا هذه ليتس جزءا من الدروس الدرس ّ◌ية.

فـريـق الـتلقيح الـتن ّ◌قل يـتك ّ◌ون غـالـبا مـن طـبيتبي وأ طـبيبي ومـن ثـلثـة مـساعـديـن. سـتطوف فـرق الـتلقيح الـتن ّ◌قلة مـا بـي اـل91 مـن 
الشهـر الــثامــن واـل30 مــن الشهــر الــتاســع ســنة 2021 عــلى مــدارس الــرحــلة الــثانــو ّ◌يــة فــي مــقاطــعة شــليسفك هــلشتايــن. يــمكن إجــراء 

 تــلقيحي
ھنيب لصفت ،نیدعوم يف  BioNTech/Pfizer جتنملل ®Comirnaty حیقلتلا ةدامب ينثا م  .عیباسأ ةثلث ا

 

مـن يـريـد نأ يـشارك فـي حـملة الـتلقيح هـذه، لـكن سـبق لـه نأ تـل ّ◌قى تـلقيحا أ ّ◌ول (قـبل انـطلق حـملة الـتلقيح فـي الـدارس)، يـمكن لـه نأ 
يـق ّ◌دم مـطلبا فـي الـحصول عـلى الـتلقيح الـثانـي فـي الـدرسـة. بـانـتهاء عـطلة الخـريـف سـيكون جـميع الـشاركـي فـي هـذه الحـملة قـد تـل 

 ّ◌قوا الـتلقيح
اكلمال. 

ِ◌ـف َ◌رق الـتلقيح الـتنقلة سـتزور الـدارس قـبل الظهـر وبـعد الظهـر وإذا اقـتضى المـر أثـناء عـطلة نـهايـة السـبوع. عـندمـا يـصبح ـعدد 
ا  يبـغارـل

 يف تل ّ◌قي حیقلتلا عمروفا، يمكن نلعلا نع ومعد حیقلتلا بتلادیدح يف لادرسة لاَ◌ ْ◌ع ِ◌نيَ◌ة.
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Anschrift: Postfach 71 24, 24171 Kiel | Telefon 0431 988-0 |Telefax 0431 988-2533 | E-Mail: poststelle@bimi.landsh.de | 
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Jensendamm 5, 24103 Kiel barrierefreier Zugang | Gartenstraße 1 bis 3, 24103 Kiel kein barrierefreier Zugang 
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ا ،حيقلتلـــل هليجســـت ،قلغـــم ي  ـــس  فرـــظ يـــف نوكـــي نأ بجـــي يذـــل
 ّ◌لم

َ◌مـــن يـــرغـــب فـــي تـــل ّ◌قي الـــتلقيح مـــن ـقــبل فـــريـــق اـلــتلقيح اـلــتن ّ◌قل، عـــليه 
 نأ

 هاصقأ لجأ يف ةسردملل
 

 2021 ةنس نماثلا رھشلا نم 6ـلا

كمین تمیلس لاجستيل لع ّ◌لمة قلامس الساس ّ◌ية وأ لع ّ◌لم قلامس لاساسي. مكا كمین تسلمیه أاضی مباشرة لركستار ّ◌ية لادرسة. تـل 

ّ◌قي الـتلقيح مـن فـرق الـتلقيح الـتن ّ◌قلة هـو قـرار شـخصي. مـؤيـدات الـتلقيح وأ التحـذيـرات مـنه يـجب مـناقشـتها مـع الـطبيبة الـشخصيّ◌ة 

 وأ
ا ا بيبطل  :طبارلا تحت ةعطاقلا ةموكحل باولا ةحفص ىلع نودجت .يصخشل

 
 www.schleswig-holstein.de/coronavirus-schulimpfung  

 

م ا نــــع تاــــمولعــــ أ يوتحــــت ،حيقلتــــل اــــشرإ ىلــــع اضــــي ه يــــف نؤرقــــت .بابــــشلاو لافــــطلا حيقلتــــب ة صــــ  اــــخ تاد اذــــ ا  أ طــــبارــــل  تاءارــــجلا اضــــي
اـلضروريـة فـي عـملية اسـتعمال الـعلومـات الـشخصية. يـتو ّ◌لـى الـعامـلون فـي مـكاتـب الـدارس كـتابـة الـعلومـات الـتع ّ◌لقة بحـملة الـتلقيح 

 يـف
)KVSH.( البوابة الكلترونية لراطبة أطبّ◌اء التمأي الصحي القانوني يف ماقطةع شلسیفك هلشاتنی 

 

م اص اــ أ دــق  م ةرــشابــم خــش ن يــف هتبــغر ىدــب  يــمكن لطــراف ثــالــثة (مــثل الــع ّ◌لمي والــتلمــيذ وأـعـضاء فــريــق الــتلقيح) نأ يــلتقطوا أــب تاــمولعــ
ـل ّ◌قح بـالـفعل. هـذه الـعلومـات يـمكن نأ تتسـ ّ◌رب عـبر تسـليم الـع ّ◌لمة وأ الـع ّ◌لم اسـتمارة الـتسجيل 

ا هل ةقـفارـل  اـذ
ا أ وأ حيقلـت ىلـع لوصحـل  دـق هـن

سه. لتھسيل معل ّ◌ية حیقلتلا ل كمین مضان مدع تس ّ◌رب هذه لاعلومات ك ِ◌ل 
 ّ◌يا.

 فن حیقلتلا دعوم ءانثأ وأ بوتكلا

 

 من رأاد نأ يتل ّ◌قى تلقاحی نم قبَ◌ل فريق حیقلتلا لاتن ّ◌قل عليه نأ يفكر يو َ◌م حیقلتلا يف قنلاطا الاتلية:
 •  الكل والشرب مبا فيه اكلفاية
 •  راتدءا لمبس تس ّ◌هل فشك رذلااع
 • راضحإ:

 ةقاطب )ادوجوم ناك نإ( حیقلتلا رتفد
 يحصلا يمأتلا ةقاطب وأ ةيوهلا

 َ◌ةرم و    ُ◌م  َ◌و  
 َ◌ق  َ◌ةع. م  َ◌ع

ك 
ُ◌له

 ا

ا تارامتسا داشرل  نوكتو ،ةنمزلا ضارملاب حیرصتلاو ةقفاولا نع نلعلاو تا

 

يـمكن لـفريـق الـتلقيح الـتن ّ◌قل نأ يـل ّ◌قح الطـفال الـذيـن لـم يـتجاوزوا اـل41 مـن  ـعمرهـم، إذا سـمح أحـد الـولـ ِ◌ي ْ◌ي بـذلـك. يـكفي تـوقـيع 
 اسـتمارة

 العــلن عــن الــوافــقة مــن طــرف أحــد الــولــ ّ◌ي ْ◌ي. الحــداث الــذيــن تــتراوح أعــمارهــم بــي اـل41 واـل17 يســتطيعون تــعمير وتــوقــيع الســتمارات
أــب هسفــن ايــلول نكمــي ؛م هــئ ا قاطــن يــف م م رواشتــل هعــ ه عيــقوــت م متــسلا هذــ أ تارا م ىــجرــي .اضــي ا نــ ملتــلاو تاذيملتــل ا ذيــ ذــل  نــس اوغلــب نــي

 س نل نكمی .مھسفنأب تارامتسلا عیقوت ينوناقلا دشرلا جل امسه لتل ّ◌قي حیقلتلا نأ رتیاعج يف أ  ِ◌ي وقت ناك نع هذا رقلاار.
 

الطـفال الـذيـن تـقع أعـمارهـم بـي اـل21 واـل13 يـمكن نأ يـصطحبهم أحـد الـولـيَ◌ ْ◌ي لـوعـد الـتلقيح. فـي هـذه الـحالـة يـجب عـلى الولـياء 
 ،)onaVOrSchulenco( عـند الــدخــول لــلمدارس الــتقيّ◌د بــالجــراءات الُ◌ــحيَ◌نة والــتع ّ◌لقة بــمكافــحة عــدوى الــكورونــا فــي الــدارس

 مــثل إلــزامــ ّ◌ية
 .انوروك سوريف ءاصقتسل ليلحتب مايقلا

 

فــ َ◌رق الــتلقيح الــتن ّ◌قلة، يــمكنكم إرســالــها عــبر الــبريــد 
 : يــنورتكــللا

قــب
◌َ
 ل

 إذا كــانــت لــكم أســئلة حــول عــمل ّ◌ية الــتلقيح وطــريــقة الــقيام بــها مــن

 impftermine@sozmi.landsh.de . وإذا كـــانـــت لـــكم اســـتفسارات حـــول الـــتلقيح بـــصفة عـــامـــة فـــيما يـــخصكم أنـــتم وأ فـــيما
 نم اصيصخ قبَ◌ل بیبط لافطلا وأ بیبط الاعئلة.
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يخص أطفاكلم فكمیكنم اصحلول على نصحئا  كتون مو   ّ◌جهة كلم
 

 عم خالص التحيّ◌ة
Alexander Kraft توقیع 
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جست يقلتل حيقلتلا 19 دیفوك دض  لي
 

 إ ّ◌ني ملاضي(ةـ) أسفله دیرأ نأ أسجل نفيس / طفلي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :بقللا
 خیرات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مسلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :دليلا

سنجلا:1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رلاقم يدیربلا لحل السكنى:2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العنوان يدیربلا:3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:لصفلا
 

 .ةسردلا يف 19 دیفوك دض حاقللا يق
 

 ُ◌يرجى إدعدا شاھدة حیقلت رقم ّ◌ية

 لتل
 
 

 

 :ھیبنت
بمجـ ّ◌رد تـقديـمك لهـذا الـتسجيل تُ◌ـ ِ◌ق ُ◌ر بـأ ّ◌نـك قـد اطّ◌ـلعت فـي هـذا الـكتوب عـلى الـعلومـات الـتع 

 ّ◌لقة بـإجـراء
 حیقلتلا وبمحاية لاطعيات الشخصيّ◌ة.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقعی أدح الول َ◌ي 
 ْ◌ي

ا نس نم ءادتبا( حیقلتلا يق  يذلا صخشلا عیقوت لت ديري / 14)ـل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م للحصائ ّ◌يات ھ  1 م
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م للحصائ ّ◌يات ھ  2 م

 3 إذا تنك ترغب يف اصحلول على شاھدة حیقلت رقم ّ◌ية.
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