
 ولی /سرپست محترم
 

 2021-2020الزامات قانون ویرجینیا برای واکسیناسیون و معاینات پزشکی برای ورود بھ مدرسھ برای سال تحصیلی 
 لغو نشده است.

 
) آگاه است کھ دستیابی بھ موقع بھ مراقبت FCPSدر طی این بحران بھداشت عمومی ، مدارس دولتی فیرفکس کانتی (

بھ شدت  FCPSبرای خانواده ھا دشوار است.  ضروریو واکسیناسیون ھای  جسمی معاینات بھداشتی برای انجامھای 
فیرفکس کانتی خود یا مراکز بھداشتی  کھمھ خانواده ھا را تشویق می کند کھ بالفاصلھ برای انجام این الزامات با پزش

 تماس بگیرند و یک وقت مالقات ترتیب دھند.
 

 رایب FCPSآغاز می شود ، طور مجازی  بھتقریباً برای ھمھ دانش آموزان   2021-2020 سال تحصیلی از آنجا کھ
تا مدارک الزم را برای واکسیناسیون مورد نیاز ، غربالگری ھای سل ،  در نظر گرفتھ استخانواده ھا وقت بیشتری 

قانون ویرجینیا از   32.1-46 ند بو  22.1-271.2  ندارائھ دھند. این الزامات در ب FCPSبھ  Tdapو  آزمایشات جسمی
 بیان شده است.

 
فقط دسترسی  FCPS،  برآورده نکرده اندویرجینیا را مات قانون الزاو اند تازه ثبت نام شده  آموزانی کھ برای دانش
مجازی را فراھم می کند. دانش آموزان مجاز نخواھند بود بدون رعایت کلیھ الزامات و ارائھ مدارک  آموزشموقت بھ 

ھمھ ، بھ آموزش حضوری دسترسی داشتھ باشند.  Tdapو  آزمایشات جسمیمربوط بھ واکسیناسیون ، غربالگری سل و 
 .تمیل و ارسال گردد 2020اکتبر  8باید تا  الزامات

 
 تکمیل نکردهرا طبق قانون ویرجینیا  ضروریکھ بھ طور مشروط ثبت نام کرده اند و واکسیناسیون  آموزانی برای دانش

ن مجازی را فراھم می کند. مدارس ھمچنان بھ خانواده ھا در مورد واکس آموزشفقط دسترسی موقت بھ  FCPSاند ، 
ندھند نمی توانند در الزامات را تکمیل و تحویل . دانش آموزان تا زمانی کھ این باقی مانده اطالع می دھندھای ضروری 

 . آموزش و فعالیت ھای "در مدرسھ" شرکت کنند
 

آزمایشات ، الزم است کھ مجازی ارائھ دھد  ی ، ترکیبی یا کامالً بصورت حضور منطقھ آموزش رافارغ از اینکھ 
ثبت نام می برای اولین بار کھ قبل از پذیرش تکمیل شود. دانش آموزان مھد کودک یا مدارس ابتدایی  فیزیکی یا جسمانی

، یک معاینھ فیزیکی جامع ماه قبل از تاریخ بازگشایی مدرسھ 12کھ ظرف پذیرفتھ می شوند  دنتوانمی در صورتی شوند 
مجازی  آموزشفقط دسترسی موقت بھ  FCPS. برای دانش آموزانی کھ قادر بھ تأمین این شرایط نیستند ، را ارائھ دھند

این الزامات را در آموزش و فعالیت ھای "در مدرسھ" شرکت کنند تا زمانی کھ نمی توانند را فراھم می کند. دانش آموزان 
 تکمیل و تحویل ندھند.

 
جسمی و یا واکسیناسیون برای فرزندتان  در زمینھ آزامایشاتورود بھ مدرسھ الزامات سوال در مورد  در صورت ھرگونھ

 ، لطفاً سریعاً با مدرسھ خود تماس بگیرید.
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