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ARABIC 

:التالية الوثائق تقديم الوالدين على يجب الحكومية، فيرفاكس مقاطعة مدارس في الطالب لتسجيل

 :السكن إثبات شھادة.1

ً.أيضا مؤيدة مستندات لبطت قد .طقةنالم في الموجودة مساكنلا عن وللمسؤا يرالمد من لةرسا أو المنزل إيجار عقد أو العقار يةملك تقبل

مشفوع خطي ارإقر يقدم أن زللمنا إيجار حق حملي الذي الشخص أو المسكن صاحب على أخر، خصش زلمن في تعيش ئلةاالع كانت إذا 

مع الغرض لھذا سكنه حلم تثبت والدينال أحد من خطية دةشھا أيضا ويطلب .ارالعق كيةلم أو كنالس إيجار لعقد افقمر ومصدق بقسم

.ؤقتةالم غير االقامة على كدليل مؤيدة مستمسكات ثالثة 

من ئلةاالع انتقلت إذا . جديدال سكنھم اننولع إثبات تقديم و منزلھم واننع رّغييت عندما لھمفط رسةمد إخطار واألمھات األباء على يجب
.رسةالمد من سحبھم وسيتم يةالحكوم فيرفاكس عةمقاط مدارس في املدولينلّمؤھ ألطفالا يكون لن سوف فيرفاكس، مقاطعة

من سيطلب.الشرعي الوصي أو كمةحلما بلق من نّمعي وصي أو كالوالدين معھا/معه يقيم لذيا الشخص فقةرب ونيك أن الطالب على
 .رتهوص حملت شخصية إثبات بطاقة ازبرإ المرافق شخصال

ريرولضامن يكون قد .ميةوالحك اكسففير طعةامق مدارس فيًمجانا لهتسجيل فلّالط مةإقا مكان في األب أو لألم الفعلي الوجود يتطلب
فرجينيا قانون ضعو .بعدھا فيرفاكس قاطعةم ركت قد لكنهًبدئيام البطال جيلسبت لديناولاأحد قام إذا لبطالا التحاق وضع في يرتغي إجراء

 غير أشخاص قبل من الطالب جيلست بخصوص اييرمع وميةالحك فيرفاكس مقاطعة مدارس في التعليمي المجلس وائحول وسياسات
.الطالب جيلست دىل فرتتو أن جبي التي طلباتتالم إحدى فقط ھي نونيةاالق الحضانة على لحصولا.الوالدين

 :الميالد تاريخ.2
وثائق مع بقسم مشفوع خطي ارقرإ ازإبر يجب موجودة يرغ الميالد شھادة كانت إذا .الطالب جميع من وبةلمط ليةصاأل الميالد شھادة
 .إثبات

.الطالبّجلس في ةّاألصلي الميالد شھادة على مبين ھو كما للطالبّالقانوني االسم لَخْدُسي
.مةالمحك من قةبوثي ةّاألصلي الميالد شھادة فيغييراتّلتا تدعم أن يجب

 :سابقة مدرسية أوراق.3

دائيةاالبت مرحلةلا طالبل به ويوصى انويةثال لةلمرحا لطالب سميةلرا الدرجات شھادة من يةاألصل سخةنال أو/و يةمدرسال السجالت تطلب 

.يةلصاأل غةوبالل الشھادة من يةاألصل نسخةال معھا تقدم أن فيجب مترجمة شھادة قدمت إذا أما 

 ):2101 رقم FCPS لوائح من ليةاالح خةالنس ظرأن( الصحية الوثائق.4
• 

 .رقةوال خلف موجودة اتالتطعيم شروط

 :طبيلا الفحص
 )بةوللمطا الفحوصات جميع ملتشو) (ينيافرج يةوال في المدارس خولدل MCH-213 الطبي الفحص إستمارة( طبي فحص شھادة تطلب
 من المتحدة الواليات في صادرة تكون أن ويجب رسة،المد في املدوا بدء من شھر 12عن لعاما حصفلا شھادة عمر يزيد ال أن ويجب
ونيدخل ينالذ الطالب لجميع صّرخم طبيب افشرإ تحت ليعم صّمرخ طبيب معاون أو صةّمرخ رسةمما ضةممر أو ص،ّرخم طبيب
 بيلطا الفحص شھادة يقدموا أن يجب يةدائأبت رسةمد الى ولينمنقلا طلبةال .يةبتدائإلا لةلمرحا أو وضةرال مرحلة في االولى للمرة سةدرالم

ُ 
.الماضيةًشھرا 12لـا خالل جريأ طبي فحص شھادة أو بقةاالس رسةالمد في لھميتسج قبل لھم جريأ الذي


:رنتدلا حصف شروط 

2018 لعام نالتدر رضبم اإلصابة االتح من العالية نسبةال ذات انالبلد ئمةقا على جةمدر نبيةأج بالد في عاشوا ينلذا الطالب جميع 


http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registration- اليتال الرابط على والمتوفرة
requirements.shtml يةلتالا مستنداتلا إحدى تقديم منھم يطلب ة،ليتامت أسابيع ربعةأ لمدة:
 

نتيجة ذو وفحص Quantiferon TB Gold  (QFT) لدما فحص أو)TST( التدرن لمرض الجلد لفحص سلبية تيجةن اتذ إثبات شھادة
ً 90 خالل ألعراضل بيةلس
 

 
 

 .الطالب يلجست قبل يوم 90 خالل المأخوذة )يةلبس نتيجة ذات( يةبيعطال الصدر شعةأ إجراء على دليل
 مونديق ذينلا للطالب اصخ طبيب من أو الصحة دائرة من صادرة التدرن مرض مخاطر وتقييم سلبيال الفحص نتيجة ينتب يةسمر أوراق
 TB. التدرن مرض أو الكامن درنتال وىعد لمرض العالج إتمام فيھا جلمس يةسمر أوراق

 خارج الى )عأسابي بعةرأ من كثرأل( مؤقتة التبرح القيام من ينالعائد األشخاص من مطلوب :مالحظة 2019-2018
.FCPS مدارس في يلجسالت إعادة ألغراض وذلك التدرن مرض عن شفلكل فحص أجراء المتحدة الواليات)18/09 في تنقيحه تم(

 التدرن لمرض الجلد فحص إلجراء مؤقت صحي عفاءإ دمواق إذا نةعيم شروط تحت فيرفاكس طعةامق مدارس في البالط جيلست يتم قد
.TST 

.الصحة دائرة قبل من أو جازم طبيب بلق من مصدقا كوني أن ويجب لھميتسج قبل يوم

 التسجيل شروط

شخص طريق عن الطالب التحاق عن معلومات على للحصول . 703-204-6795 الرقم على أتصل التسجيل عن مسجلة معلومات للحصول على
الرقم 703-204-6740. على الطالب تسجيل بمكتب أتصل الطالب لتسجيل موعد لتحديد الرقم 6744 703-204. على اتصل األھل أخر غير

https://www.fcps.edu/registration/general-registration- على: الطالب تسجيل لمكتب األلكتروني الموقع يرجى زيارة
requirements 

LS-Student Registration-Registration Requirements 18-19 

http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registration


 

 
  

                           
                                    

 

 
                      
                      

                  
              

         
                 

                
    

 
           

                        
                     

                       
            

 
               

                      
                      

     
 

                     
                      

                    
                       

    
 

                 
                 

                   
          

 
               

                        
                        

                         
 

                
                     

 
                        

         
 

                   
                         

                          
 

                
  

               
                                                       

  


األطفال ورياض المدارس 

التطعيمات لشروط األدنى الحد 

 بمدرسة األلتحاق لغرض أدناه اليھا المشار يمالتطع جرعات من الموصوف العدد مع المناسب عمرلل المناسب التطعيم أخذ على موثق يلدل تقديم يجب
 طعيماتالت إعطاء يجب .تنمية مركز أو بيت في األطفال رعاية دار حضانة، دار األطفال، رعاية ركزم ثانوية، أو طةسوتم مدرسة خاصة، أو حكومية
 ألطباء كيةاألمري ألكاديميةا األطفال، لطب األمريكية األكاديمية منھا، والوقاية األمراض على السيطرة كزمرا مع بالتنسيق المواعيد لجدولًوفقا

وقعمال على تتوفر( العمر وحسب بينھا الفاصلة الزمنية اترتفللًوفقا اولھانت على اإلشراف ويجب األسرة،
http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm .(التلقيحات لجدولًوفقا التطعيمات على الحاصلين األطفال عتبرُي

 )عمرال وطوشر الفاصلة الزمنية للفترات األدنى الحد متطلبات جميع إستيفاء ذلك يشمل( المنسقة المستدركة اتلتلقيحا جدول أو المنسق الحالي
 للتلقيحات ليالتكمي الدليل" مراجعة يرجى المعلومات، من المزيد على للحصول. (المدرسة في للدوام مناسب بشكل تطعيماتال لشروط مستوفين
 ").مدرسةلا في المطلوبة

Diphtheria, Tetanus, & Pertussis (DTaP, DTP, or Tdap( ،لحصولا طفل كل على .جرعات أربع األدنى الحد .الديكي والسعال كزازال الخناق 
 )كزازال الخناق،(DT لقاح على الحصول مطلوب .التاريخ ھذا بعد أو الرابع الطفل ميالد عند DTP أو DTaP لقاح من األقل على واحدة جرعة على

 7 بعمر طفاللأل Adult Td للبالغين الخاص يمالتطع أخذ مطلوب ).DTP أو DTaP( الديكي السعال ضد لقاح أخذ من طبي إعفاء لديھم الذين لألطفال
 الحصول وبلطم 2014 تموز/يوليو 1تاريخ منًبدءا .الخناق أو كزازال أمراض ضد للتطعيم األدنى الحد متطلبات ھمليع تنطبق ال منم وأكبر سنوات
 .السادسة للمرحلة المنتقلين األطفال لكافة Tdap لقاح من نشطةم جرعة على

Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine )نوع انفلونزا ھيموفيلوس B(أعلى كحد شھر 60 بعمر لألطفال فقط مطلوب التطعيم ھذا. 
وليس المطلوبة الجرعات عدد يحدد من ھو الحالي الطفل عمر أن غير ).نعةّالمص الجھة على تمدعي( جرعات 3 أو 2 على األساسية السلسلة تحتوي
 جرعة على الحصول شھر 60 و 15 بين أعمارھم تتراوح ممن تلقيح على الحاصلين غير األطفال من مطلوب .عليھا الحاصل السابقة الجرعات عدد
 .لقيحالت من فقط واحدة

Hepatitis B Vaccine)الفايروسي الكبد التھاب B(لقاح من جرعات 3 ثالث من مؤلفة كاملة سلسلة على الحصول األطفال ميعج على يشترط 
 اوحرتت الذين مراھقينلل فقط جرعتين اءطعإل زمني دولج تحديد على وافقت قد FDA والدواء الغذاء إدارة أن غير .B الفايروسي الكبد التھاب
 بدالك التھاب لقاح من للكبار تركيبة وھي )RECOMBIVAX HB( ةالتجاري Merck عالمة إستخدام يتم حينما قطوف سنة 11-15 بين ما أعمارھم
 بوضوح توثيقه فيجب سنة 11-15 بين ما أعمارھم تتراوح الذين للمراھقين اللقاح من جرعتين اءطعإل الزمني الجدول إستخدام تم إذا .B الفايروسي

 .المدرسية اإلستمارة على

Human Papillomavirus Vaccine (HPV) )قاحل من جرعات ثالث من مؤلفة كاملة بسلسلة اإلناث تطعيم مطلوب ).البشري يميلالح الورم فايروس 
 مرحلةلا دخوله قبل األولى الجرعة لطفلا سيأخذ .2008 ولاأل تشرين/توبراك 1منًإعتبارا وذلك ) HPV( البشري الحليمي الورم فيروس ضد

 لوصيا أو الوالدة/الوالد تقدير وحسب الشرعي الوصي أو الوالدة/الوالد ختاري قد الصحة، مجلس أقرھا التي التربوية المواد مراجعة بعد .السادسة
. HPV فيروس ضد لقاحال الطفل إعطاء دمع وحده الشرعي

Measles, Mumps, & Rubella (MMR) Vaccine )جرعتين ھي اتالجرع ذهلھ ألدنىا حدال ).نيةالماأل بةحصال النكاف، الحصبة، مراضأ ضد يمتطعلا 
 احقلال ألن كذلو قاحل كل من عتينجر لىع األطفال معظم يحصل. (ةأللمانيا بةحصال احقل من دةاحو وجرعة النكاف ضد حااللق من جرعتين الحصبة، احقل من
 من يةانثلا عةالجر إعطاء جبي .اكبر أو شھر 12 بعمر لىاألو عةالجر اءإعط جبي .(MMR ئةبھي مركب احقل شكل على ونكي عادة اللألطف عطىُي ذيال
.2 جرعةلاو 1 عةرجال ينب الفاصلة ةالزمني فترةلل نىألدا حدال مرور بعد قتو أي في ھاإعطاؤ يمكن لكن ضةالرو الى لطفلا دخول بلق قاحالل

Pneumococcal (PCV) Vaccine )قطف شھر 60 عن أعمارھم تقل الذين لألطفال التلقيح ھذا على الحصول مطلوب ).الرئوية اتالمكور لقاح. 
.األولى للجرعة الطفل أخذ عند العمر علىًتماداعإ وذلك الرئوية، وراتالمك لقاح من جرعات اربع الى واحد على ولصحلا مطلوب

 .الرابع لطفلا ميالد بعد أو ندع واحدة جرعة على الحصول يجب .جرعات أربع ھو األطفال شلل احقل على لحصولل األدنى دالح .األطفال شلل لقاح
 المعلومات من المزيد على للحصول ميليلتكا الدليل راجع

VaccineVaricella (Chickenpox) )يخارتلا ھذا عدب أو 1997 نيالثا ونكان/يرينا 1 مواليد من األطفال كافة على رطتشي ).اءملا يريدج( جدريلا احلق 
كنيم كنل الروضة الى الطفل دخول بلق احلقال من ثانية جرعة إعطاء يجب .برأك أو ھرش 12 ربعم الماء ريديج احلق من واحدة جرعة على الحصول

. 2010 ارآذ/ارسم 3منًداءاإبت وذلك 2 عةجرالو 1 ةجرعلا ينب الفاصلة نيةمالز ترةفال من نىألدا الحد رورم عدب وقت أي في الجرعة لكت اءطعإ

 .ماتوالمعل من المزيد على للحصول 805.5-864-804 أو )فقط الوالية داخل(  1929-568-800-1 قمرلا على التطعيمات بشعبة االتصال يرجى

 :الوالية انينقو بموجب المطلوبة اتيحلقلتاب علقةمتال اتلوملمعا أحدث على صولحلل اليتلا الموقع يارةز جىير
Rev.4/14 www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements 

www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements
http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm



