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LS-Health-Immunization and Physical Requirements Letter 

 عزیزي ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي،
 

لم یتم التنازل عن متطلبات قوانین والیة فرجینیـا الخاصة بالتطعیمات والفحص البدني لاللتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 
2020-2021. 

 
) أنھ قد یكون من الصعب على العوائل FCPSخالل أزمة الصحة العامة ھذه، تدرك مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة ( 

جمیع  FCPSضروریة إلجراء الفحوصات البدنیة وأخذ التطعیمات الالزمة. تشجع مدارس الحصول على الرعایة الصحیة ال
العوائل بشدة على االتصال بطبیب الرعایة األولیة الخاص بھم أو دائرة الصحة في مقاطعة فیرفاكس على الفور لتحدید موعد 

  لتلبیة ھذه المتطلبات. 
 

للعوائل المزید من  FCPSتراضیاً لجمیع الطالب، سوف تتیح مدارس سیكون إف 2021-2020نظراً لكون العام الدراسي 
إلى  Tdapالوقت للحصول على الوثائق الالزمة وتقدیم التطعیمات المطلوبة، فحوصات السل، الفحوصات البدنیة وتطعیم 

  من قوانین والیة فرجینیـا. 32.1-46 والفقرة 22.1-271.2. تم توضیح ھذه المتطلبات في الفقرة FCPSمدارس 
 

وصول مؤقت  FCPSبالنسبة للطالب الملتحقین حدیثاً والذین ال یستوفون متطلبات قوانین والیة فرجینیـا، ستوفر مدارس  
تزوید إلى التعلم االفتراضي فقط. لن یُسمح للطالب بالوصول إلى التعلیم المباشر دون تلبیة جمیع متطلبات االمتثال للقوانین و

 8ینبغي تلبیة جمیع المتطلبات قبل تاریخ   .Tdapمدارسھم بوثائق التطعیمات وفحوصات السل والفحوصات البدنیة و 
 .2020أكتوبر/تشرین األول 

 
بالنسبة للطالب المسجلین بشروط ولم یكملوا إستیفاء التطعیمات الالزمة كما ھو مطلوب بموجب قوانین والیة فرجینیـا، 

وصول مؤقت إلى التعلم االفتراضي فقط. سوف تستمر المدارس في إخطار العوائل بمتطلبات  FCPSسوف توفر مدارس 
 لیمات وأنشطة "المدرسة" لحین  تلبیة ھذا المطلب.ال یجوز للطالب المشاركة في تع التطعیم المتبقیة.

 
ینبغي إكمال الفحوص البدنیة قبل القبول بغض النظر عن تقدیم المنطقة التعلیمیة لتعلیم مباشر، مختلط أو عن بُعد 

ب تقدیم، قبل سیتم قبول طالب ریاض األطفال أو المدارس االبتدائیة الحكومیة  ألول مرة إذا كان بإمكان ھذا الطال بالكامل.
شھراً قبل تاریخ إعادة فتح المدرسة المقرر أصالً. بالنسبة للطالب غیر  12القبول، فحصاً بدنیاً شامالً تم إجراؤه في غضون 

ال یجوز للطالب  وصوالً مؤقتاً إلى التعلم االفتراضي فقط. FCPSالقادرین على تلبیة ھذا المطلب، سوف توفر مدارس 
 أنشطة "المدرسة" لحین  تلبیة ھذا المطلب.المشاركة في تعلیمات و

 
في حال وجود ألسئلة حول متطلبات الفحوصات البدنیة و/أو التطعیمات الخاصة بطفلك لاللتحاق بالمدرسة، یرجى االتصال 

 بمدرستك على الفور.
 

 شكراً لكم،
 
 

 مدیر المدرسة
 
 
 
 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-271.2/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title32.1/chapter2/section32.1-46/

