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2021حزيران \ يونيو. 18 بتاريخفيينا، 

  
الناشئين تطعيم لألطفال وإمكانية الذاتية أثناء اإلجازات، تحاليل آمن خالل الصيف: 

 
! األعزاء الطلبةوإلى الطالبات و! األعزاء الوالدين واألوصياء القانونيينإلى 

 
بعد هذا العام الصعب بالنسبة لنا جميعًا، اقترب موعد "األعياد الكبيرة". الظل الذي ألقاه كورونا علينا في األشهر القليلة  

قوم  تاالختبارات المنتظمة واأليام المشمسة  ولدينا كلنا روتين في  الماضية يتضاءل: المزيد والمزيد من الناس تم تطعيمهم،  
حان الوقت الستخالص القوة أخيًرا و "االبتسام في وجه الحياة".   .صل االجتماعي في الهواء الطلقبالباقي، الحفاظ على التوا 
كورونا لم يختف.إدراك أن االستمرار في  لكن: ال يزال يتعين علينا 

 
لذلك  ف. أيًضا بهدف بداية ناجحة للمدرسة في الخري  -من المهم بالنسبة لي أن تعيشوا جميعًا هذا الصيف بشكل جيد وآمن  

موضوعين آخرين لقضاء إجازتك: مأود أن أقدم لك
 

ألشهر الصيف طالب\ةذاتية لكل طالب تحاليلخمس 
  

، توفر الوزارة  البلدياتوالمقاطعات  وحكومات  االتحادية  الحكومة  طرف  الحالية من    عروض اجراء التحاليلباإلضافة إلى  
مباشرة في  التحاليل  ذاتية ألشهر الصيف. سوف تتلقى هذه  تحاليل  خمس    طالب\ةللتعليم والعلوم والبحوث لكل طالباالتحادية  

  - التحاليل  والقراءة. يرجى استخدام هذه  اجراء التحليل  مع مكافأة صغيرة تحفز    -مدرستك في األسبوع األخير من المدرسة  
جميعًا نحمي بعضنا البعض وحريتنا    سواء كان ذلك قبل زيارة األقارب أو مقابلة األصدقاء أو عندما تشعر بالمرض. نحن

المنتظمة.التحاليل المكتشفة حديثًا من خالل 
 

خالل العطلة الصيفية فما فوق سنة  12من سن ناشئين يمكن تطعيم األطفال وال
  

وكالة من قبل كل من  ينصح به  . التطعيم  فما فوق  عاًما  12معتمد في النمسا لتطعيم األطفال من سن  بفايزر  \بيونتيكلقاح  
معرفة   م. إنه خيار إضافي في مكافحة الوباء. يمكنكناشئين) والجمعية النمساوية لطب األطفال والEMAاألدوية األوروبية (

االتحادية   مقاطعتككل التفاصيل حول عروض التطعيم المجانية ضد كورونا وكيفية التسجيل للحصول على التطعيم في و
/https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung الرابط التالي: على

  
!هكذا سننجحالمدرسة. إلى آمن  واإلجازات، فترة آمن خالل 
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