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 جھت ثبت نام دانش آموز در مدارس عمومی فیرفکس کانتی، والدین میبایست مدارک زیر را ارائھ دھند:                      
 

 :محل سکونتاثبات  1.
یک سند، اجاره نامھ، یا نامھ ای ازطرف مدیر واحد مسکونی قابل قبول میباشد.  مدارک جانبی نیزممکن است ضروری باشد.  اگر  

خانواده در محل اقامت شخص دیگری سکونت دارد، صاحبخانھ / اجاره کننده می بایست یک گواھی کھ تائید رسمی (نوتوری) شده 
درآن محل سکونت دارند، و دال بر اینکھ کھ  پدر یا مادرد.  یک گواھی رسمی بوسیلھ دھه نامھ ارائھ باشد را ھمراه سند خانھ یا اجار

 . مورد نیازاست نیست،آنھا بصورت موقت در آن محل سکونت سھ مدرک رسمی نیز کھ تآیید نماید 
 

محل جدید زندگی  یک ثابت کنند کھ درشود میبایست مراتب را بمدرسھ اطالع داده و شان عوض  محل سکونتوالدین وقتیکھ آدرس
منتقل شوند، کودکان دیگر حائز شرایط برای شرکت کردن در مدارس  (بھ کانتی دیگر) میکنند.  اگر خانوادھھا از کانتی فیرفکس

 خواھند شد.حذف مدرسھ  سیستم ) نمیباشند و ازFCPS(عمومی کانتی فیرفکس 
 

ھمراه شخصی باشد کھ با او زندگی میکند، یعنی والدین یا سرپرست قانونی ویا سرپرستی کھ ازطرف دادگاه تعین  ددانش آموز بای
 .میباشدیک کارت شناسائی عکس دار  بھ ارائھشخص ھمراھی کننده ملزم   شده است.

 
نماید، حضور شخصی پدر یا مادر برای اینکھ دانش آموز بتواند بدون پرداخت شھریھ درمدارس عمومی کانتی فیرفکس ثبت نام 

برای اولین بار ثبت نام میکند کانتی را ترک نماید ممکن است  کھ دانش آموز پدر یا مادردرمحل سکونت ضروری است. اگر 
 FCPS.  قانون ایالت ویرجینیا و مقررات و رویھ ھای ھیئت مدیره آموز ضروری باشدوضعیت ثبت نام دانش  اصالح و تغییراتدر 

شرایط  یکی از تنھا ثبت نام کودکان بوسیلھ افرادی بغیراز والدین ضوابطی را درنظرگرفتھ است.  داشتن سرپرستی قانونیبرای 
 الزم است کھ باید رعایت گردد.

 
  اثبات تولد: 2.

شناسنامھ دردسترس نمی باشد، ارائھ یک گواھی کھ تآیید رسمی شده باشد  وزان اصل شناسنامھ ضروریست.  اگربری کلیھ دانش آم
 ضروری میباشد. بیھمراه با سایرمدارک جان

 
 نام قانونی دانش آموزھمانطوریکھ در شناسنامھ اصلی نوشتھ شده است درپرونده دانش آموز ثبت خواھد شد.   

 دادگاه باشد. و تایید اساس مدارکھرگونھ تغییرات داده شده در شناسنامھ اصلی می بایست بر
 

 مدارک مربوط بھ برنامھ تحصیالت قبلی: 3.
و دبیرستان ضروری بوده و برای دانش آموزان  راھنماییمدارک مدرسھ و/ یا ریزنمرات اصلی (کارنامھ) برای دانش آموزان دوره 

دوره ابتدائی توصیھ میگردد. اگر مدارک بصورت ترجمھ شده ارائھ میگردد، نسخھ ھای اصلی آنھا نیز باید درموقع ثبت نام ارائھ 
 شود.

 

 ):را مالحظھ کنید FCPSدر  2101 نسخھ جدید قانون( مدارک بھداشت و سالمت .4
 • 

 واکسیناسیون در پشت صفحھالزامات 
 

 :جسمانیآزمایشات 
برای ثبت نام کلیھ دانش آموزانی کھ برای اولین باردرپیشدبستانی یا دوره ابتدائی در مدرسھ ثبت نام میکنند، یک گواھی (فرم 

ماه قبل از  12) انجام معاینات پزشکی(از جملھ آزمایشات الزامی) را کھ ظرف  MCH-213رس ایالت ویرجینا  اتندرستی ورود بمد
دارای مجوز، یا یک دستیار پزشک  و شروع مدرسھ بوسیلھ یک پزشک با مدرک پزشکی ایالت متحده ، یا یک نرس با صالحیت

ن انتقالی کھ وارد مدرسھ ابتدائی دارای مجوز کھ تحت نظارت یک پزشک دارای مجوز انجام شده باشد ضروری است. دانش اموزا
میشوند باید یا مدارکی را ارائھ کنند کھ نشان دھد آزمایشات پزشکی را قبل از ثبت نام درمدرسھ قبلی انجام داده اند، و یا ارائھ 

 ماه گذشتھ آزمایشات مورد نیاز انجام شده است. 12مدارکی کھ نشان دھد ظرف 
  

 الزامات آزمایش سل:
مشاھده  8201 کشورھایی کھ تعداد قابل توجھی بیماری سل در آنھا در سالوزانی کھ در یک کشور بیگانھ خصوصا کلیھ دانش آم

بمدت  کھ ،requirements.shtml-http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registrationشده است
 بطور پیوستھ در آن کشور مقیم بوده اند، یکی از موارد زیر ضروری میباشد: ھار ھفتھچ

 
و آزمایش  Quantiferon TB Gold blood test (QFT)زمایش خون آیا   )TST(گواھی منفی بودن تست پوست برای سل   •

 روز تقویمی قبل از ثبت نام انجام شده باشد. 90منفی بودن عالئم آن بوسیلھ یک پزشک دارای مجوز کھ در فاصلھ 
 
 روز قبل ازثبت نام انجام شده باشد. 90سینھ کھ درفاصلھ قفسھ  نتیجھ آزمایش اشعھ ایکس از )مدارک و شواھد عادی (منفی بودن •

 

برای دانش  پزشک عمومی خانوادگییا سازمان بھداشت  از ریسک آنکی دال برمنفی بودن نتایج آزمایش یا ارزیابی مدار •
 را انجام داده باشند. TB بیماریسل یا  نھفتھکنند دال بر اینکھ معالجات برای عفونت میآموزانی کھ مدرک کتبی ارائھ 

 
را ارائھ نمایند ممکن است کھ بطور مشروط درمدارس  TSTدانش اموزان اگر گواھی موقت پزشکی مبنی برعدم نیاز بھ  یادداشت:

 عمومی کانتی فیرفکس ثبت نام شوند.
 
 

 

 
 

 

 

تماس بگیرید. برای کسب اطالعات و درخواست وقت مالقات  6795-204-703 برای اطالعات ثبت نام کھ از قبل ضبط شده است با شماره  
تماس بگیرید.  برای درخواست وفت مالقات جھت ثبت نام 6744-204-703 برای ثبت نام دانش آموز بوسیلھ افرادی غیر از والدین با شماره 

  :ید دراز وب سایت ثبت نام دانش آموزدیدن کنتماس بگیرید. 6740-204-703با شماره 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
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   الزامات واکسیناسیون حد اقل                
 مدرسھ و مھد کودک              

 
 

 در مدارس ابتدائی حضورتوصیھ شده از واکسن کھ درقسمت زیرآمده است برای  نوبتھایمدارک اثبات واکسیناسیون مناسب با سن با تعداد 
باید ارائھ گردد. رشد و نمو فامیلی درخانھ یا مرکز  ھای، مراقبتشیرخوارگاه، مھد کودک، راھنمایی و دبیرستانعمومی یا خصوصی، مدرسھ 

 بایدرد و گیمرکزکنترل و پیشگیری ازمرض، آکادمی پزشکان کودک آمریکا، و آکادمی پزشکان خانواده انجام مطابق با برنامھ واکسن میبایست 
 )http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htmکنید  مالحظھبا توجھ بھ الزامات رعایت فاصلھ زمان و سن (

کودکانی کھ براساس ضوابط برنامھ ریزی ھماھنگ اخیر یا برنامھ ریزی ھماھنگ کھ دیرتر از مواعد مقرر (ازجملھ رعایت کردن  انجام گردد.
اقل سن یا فاصلھ ھای زمانی) انجام گرفتھ است تصور میشود کھ برای شرکت کردن در مدرسھ بطور مناسبی واکسینھ شده باشند. (برای حد

 را مالحظھ کنید.) "راھنمای  واکسنھای الزامی مدرسھ"کسب اطالعات بیشتر 
 

از  نوبتبعد ازچھارمین سال تولد یک کودک باید حداقل یک  نوبت. 4).  حد اقل Tdap, یا DTaP, DTPدیفتری، کزاز، و سیاه سرفھ ( 
واکسن (دیفتری، کزاز) برای کودکانی ضروریست کھ بعلت مشکالت پزشکی نمیتوانند واکسنھائی  DT. دریافت کندرا  DTPیا  DTaPواکسن 

زرگتر کھ حداقل شرایط الزم برای کزاز سالھ یا ب 7بزرگسال برای کودکان  DTP( .Tdیا  DTaP(را بزنند کھ شامل واکسن سیاه سرفھ میباشد 
برای کلیھ کودکانی کھ بکالس ششم  Tdapاز واکسن  نوبت دومیک دوس  2014یا دیفتری را ندارند ضروریست. قابل اجراء از اول جوالی 

  ضروریست. میروند
 

 3یا  2ماھگی ضروریست. سری اولیھ شامل  60این واکسن فقط برای کودکان تا سن    Haemophilus Influenzae Type b (Hib)واکسن  
مشخص کننده دوس مورد  دریافت کردهکھ قبالً  نوبتھاییمیباشد (بستگی بھ مؤسسھ سازنده دارد). ھرچند، سن فعلی کودک نھ تعداد  نوبت

 .را دریافت کننداز این واکسن  نوبتماھگی واکسینھ نشده اند فقط ضرورست کھ یک  60تا  15نیازمیباشد. کودکانی کھ بین سن 
 

-2یک برنامھ ریزی  FDAبرای کلیھ کودکان ضروریست. ھرچند،  hepatitis Bاز واکسن  ینوبت 3یک سری کامل  Hepatitis Bواکسن  
 Merck Brand (RECOMBIVAX HB) Adult Formulation نوعکھ  فقط درشرایطیسالھ و  15تا  11برای بزرگساالن  فقطرا  نوبت

Hepatitis B Vaccine   سالھ استفاده  15تا  11برای بزرگساالن  نوبتی 2مورد استفاده قرارگیرد را تایید نموده است.  اگراز برنامھ ریزی
 در فرم مدرسھ ثبت گردد. شفافشده است این اقدام میبایست بطور 

 
 Human Papillomavirus Vaccine (HPV) .   واکسن  نوبتی 3، یک سری کامل از 2008قابل اجراء از اول اکتبرHPV  برای دختران

تطبیق گردد. پس از مرور مطالب آموزشی تایید شده توسط   را شروع کند کالس ششم اول میبایست قبل ازینکھ کودک   نوبتضروریست. 
 را دریافت نکند. HPVھیئت مدیره بھداشت، والدین یا سرپرست،  با صالحدید خودشان ممکن است انتخاب کنند کھ کودک واکسن 

 
دوس ازھرکدام را دریافت  2سرخجھ. (اکثرکودکان  1 اوریون، و 2سرخک،  2حد اقل  . MMR, Measles, Mumps) Rubella &(واکسن 

ماھگی  12میبایست در سن  نوبتمیباشد). اولین  MMRمیکنند برای اینکھ واکسنی کھ مورد استفاده قرارمیگیرد معموالً یک واکسن ترکیبی از 
لھ ولی میتواند در ھر زمانی بعد از حداقل فاص دریافت گردد پیشدبستانواکسن میبایست قبل از ورود بھ  نوبت. دومین دریافت گرددیا بزرگتر 
 .دریافت گردد 2و  1 ھاینوبتزمانی بین 

 
نوبت سنی کھ اولین  ماھگی ضروریست. بستگی دارد بھ 60این واکسن فقط برای کودکان کمتر از سن . Pneumococcal (PCV(واکسن  

 از واکسن ضروریست. نوبتدریافت شده است، یک تا چھار 
 

برای کسب اطالعات بیشتر  میبایست در یا بعد از چھارمین سال تولد انجام شود. نوبتاز واکسن فلج. یک  نوبت 4حد اقل  .Polioواکسن  
 مدارک مکمل راھنمائی را مالحظھ کنید

 
از واکسن آبلھ  نوبتمتولد شده اند، ضروری میباشد کھ یک  1997. کلیھ کودکانی کھ بعد از اول ژانویھ Varicella (Chickenpox(واکسن  

پیشدبستانی واکسن میبایست قبل از ورود بھ  نوبتدومین  2010مارچ  3ماھگی یا بزرگتر دریافت کنند. قابل اجراء از  12مرغان را در سن 
 شود. دریافت 2و  1 نوبتھایداقل فاصلھ زمانی بین ولی میتواند در ھر زمانی بعد از ح دریافت شود

 
  تماس بگیرید (فقط برای ایالت) یا شماره 1929-568-800-1 برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً با قسمت واکسیناسیون با شماره 

804-864-8055                      . 
 
 

 برای آخرین اطالعات در باره الزامات ایالت رجوع کنید بھ:
                                                          www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements      Rev.4/14 

 

http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements

