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فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز میں کسی طالب علم کا رجسڻریشن کروانے کیلئے والدین کو مندرجہ ذیل کاغذات 
 :فراہم کرنے ہونگے

:رہائش کا ثبوت. 1
ثبوت کیلئے متعلقہ کاغذات کی فراہمی ضروری کے مینیجر کا خط قابل قبول ہے۔  گاه یا رہائش مکان کا کوئی معاہده، کرایہ نامہ

کرایہ نامے یا معاہدے کیساتھ نوڻری  لیز ہولڈر کو/ تو مالک مکان ےدان کسی اور کے گھر میں ره رہا ہاگر خان تی ہے۔سکہو 
غیرعارضی رہائش کے ثبوت کے طور پر والدین کی حلف نامہ الزمی پیش کرنا ہوگا۔  پبلک کے سامنے دستخط کیا ہوا ایک

جگہ بتائی گئی ہواور اس کی تصدیق کیلئے تین سرکاری دستاویزی ثبوت دیئے  طرف سے ایک حلف نامہ جس میں اپنی رہاش کی
 گئے ہوں ، پیش کیا جانا ضروری ہے۔

نے نئے گھر کا ثبوت فراہم کریں کہ وه اسکول کو مطلع کریں اور اپ ہئیےنے کی صورت میں ، والدین کو چاگھر کا پتہ تبدیل ہو
میں  )FCPS(تو بچے فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز کر کہیں اور منتقل ہو جاتا ہےاگر کوئی خاندان فیئر فیکس کاؤنڻی چھوڑ 

 گا۔ئے انہیں اسکول سے علیحده کر دیا جاداخلے کے اہل نہیں رہتے اور 

ساتھ وه رہائش پذیر ہے، یعنی والدین میں سے کوئی ایک، ے جس ک ہئیےچاطالب علم کو اس شخص کیساتھ رجسڻریشن کیلئے آنا 
ساتھ آنے والے بالغ فرد سے حویل میں بچہ قانونی طور پر ہے۔ ت کیطرف سے مقرر کیا ہوا سرپرست یا وه فرد جس کی تیا عدال

 گا۔ئے وڻو لگا شناختی کارڈ طلب کیا جاف

FCPS  میں ڻیوشن فیس کی ادائیگی کے بغیر داخلے کیلئے ضروری ہے کہ بچہ جس مقام پر رہتا ہے والدین بھی اسی جگہ رہتے
اور بعد میں وه کہیں اور چلے گئے ہیں تو  فیکس کاؤنڻی میں رہائش پذیر تھے ۔ اگر بچے کے داخلے کے وقت والدین فیئرہوں

کے اسکولز بورڈ کی پالیسیوں اور  FCPSورجینیا کے قانون اور  ۔یثیت میں تبدیلی ضرور ہو سکتی ہےبچے کے داخلے کی ح
گئے ہیں جو بچوں کے اصل والدین  یئےر کوں کے داخلے کیلئے معیار مقرچقواعد و ضوابط میں ایسے لوگوں کی طرف سے ب

 ہے، اس شرط کا پورا کرنا الزمی ہے۔ میں سے ایک بچے کی قانونی تحویل شرائطنہیں۔ دیگر کئی 

:پیدائش کا ثبوت. 2
تو ایک حلف نامہ تصدیقی  فکیٹ موجود نہیں ہےاگر پیدائش کا سرڻی اصل سرڻیفکیٹ پیش کرنا الزمی ہے۔کو پیدائش کا  طلباءتمام 

 دستاویزات کیساتھ پیش کرناالزمی ہے۔ 

جو اس کی پیدائش کے سرڻیفکیٹ پر درج ہے۔  ئے گاڈ پر وه قانونی نام درج کیا جاطالبعلم کے ریکار
 پیدائش کے اصل سرڻیفکیٹ میں تبدیلی کیلئے عدالت کی دستاویز پیش کرناالزمی ہے۔

:علیمی پروگرام کے بارے میں دستاویزی ثبوتسابقہ ت. 3
یا اصل ڻرانسکرپٹ پیش کی جانی الزمی ہیں اور ایلیمنڻری کے طالب / سکول ریکارڈز اور اکے  لباءطسیکنڈری اسکول کے 

م کیا علموں کیلئے ایسی دستاویزات فراہم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ترجمہ شده کاغذ کی اصل زبان میں تحریر بھی فراہ
 جانا ضروری ہے۔

 ):تازه ورژن دیکھئے کا 2101 ریگولیشن یک FCPS( صحت کے بارے میں دستاویز. 4
• 

 ہیں دی گئی حفاطتی ڻیکوں کی الزمی شرائط پچھلی طرف

 جسمانی معائنہ
ہ ڈاکڻر یا الئسنس یاقتہ نرس کیلئے امریکہ کے الئسنس یافت طلباءکنڈرگارڻن یا ایلیمنڻری اسکول میں پہلی بار داخل ہونے والے 

یا کسی الئسنس یافتہ ڈاکڻر کی نگرانی میں کام کرنے والے الئسنس یافتہ فزیشن اسسڻنٹ کی طرف سے اسکول شروع  پریکڻیشنر
 Commonwealth of Virginia School Entrance(کا سرڻیفکیٹ  نےے اندر جاری کیا ہوا جسمانی معامہنیوں ک 12ہونے کے 

Health Form MCH-213) (ضروری ہے۔ ایلیمینڻری اسکول میں داخل ہونے والے ڻرانسفر طالب) بشمول تمام ضروری ڻیسٹ 
مہینوں کے اندر ہونے والے  12علموں کو یا تو اپنے پچھلے اسکول میں داخلے سے پہلے کا جسمانی معائنے کا ریکارڈ یا گذشتہ 

 جسمانی معائنے کا ریکارڈ فراہم کرنا چاہیئے۔

 :بی کی جانچ کے قواعد و ضوابط ڻی
میں شامل ہیں،  High TB Burden Country List for 2018ان تمام طلباء کے لیئے، جو ایسے ممالک میں، جو 

tRegistration/registrationhttp://www.fcps.edu/dss/osp/Studen-requirements.shtml 
 :مسلسل چار ہفتوں تک قیام پذیر رہے ہیں، درج ذیل میں سے ایک درکار ہے

دنوں کے اندر اندرجلد کا منفی  90کسی الئسنس یافتہ ڈاکڻر یا محکمہ صحت سے تصدیق شده، رجسڻریشن سے کیلنڈر کے  •
tuberculin   ڻیسٹ)TST(  یاQuantiferon TB Gold blood test (QFT) اورعالمتوں کے منفی ڻیسٹ کا ثبوت 

 ایکس رے کا ثبوت) منفی(دنوں کے اندر اندر لیا گیا سینے کے نارمل  90رجسڻریشن سے پہلے کیلنڈر کے  •
کی بیماری کاعالج مکمل کرایا ہو، محکمہ صحت یا  TBایسے طالب علموں کیلئے جنہوں نے اپنے ڻی بی کےانفیکشن یا  •

جانے  کیئےمکمل  نجی ڈاکڻر کی طرف سے تحریری منفی عالمات کی تصدیق اور بیماری کی مدافعت اورعالج کے کسی
 کا دستاویزی ثبوت

چار ہفتوں سے (میں دوباره داخلہ لینے کے لیئے، ان افراد کو واپس آنے پر، جو امریکہ سے باہر عارضی طور پر  FCPS :نوٹ
    .ی جانچ کروانے کی ضرورت ہو گیپذیر رہے ہیں، ڻی بی کقیام ) زیاده

ایک  کی )TST( طالب علموں کو عارضی طور پر فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز میں داخل کیا جا سکتا ہے اگر وه جلد کے ڻیسٹ
  .عارضی استثنا پیش کریں۔
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انے و، جس کا داخلہ کربارے میں معلومات کیلئے کے کے داخلے۔ ایسے بچے کریں پر فون 6795-204-703رجسڻریشن کے بارے میں ریکارڈ شده معلومات کیلئے 
 ۔یںکرپر فون  6740-204-703 لینے کیلئے اسڻوڈنٹ رجسڻریشن کو وقت کروانے کارجسڻریشن پر فون کریں۔  6744-204-703 والے اس کے والدین نہیں ہیں،

https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements :الحظہ کریںیہاں ماسڻوڈنٹ رجسڻریشن کی ویب سائٹ 

LS-Student Registration-Registration Requirements 18-19 

http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registration-requirements.shtml


 رئسکول اور ڈے کیا        
 ائطحفاظتی ڻیکے لگوانےکی کم سے کم  شر  

ر ہوم یا ئسکول، بچوں ک نگہداشت کا سینڻر، فیملی ڈے کیاا پرائیوٹ ایلیمنڻری، مڈل یا سیکنڈری کرده پبلک ی ذیل نشاندہیدرج 
اتھ ویکسین کی خوراک لینے کی ترقیاتی مرکز میں حاضری کے لیۓ عمر کی مناسبت کے لحاظ سے حفاظتی ڻیکوں کے س

شن، امیرکن اکیڈمی آف ڈیزیز کنڻرول اینڈ پریونت کرده تعداد کا تحریری ثبوت فراہم کرنا چاہیۓ۔ ویکسین ، سینڻر فار یہدا
اور امیرکن اکیڈمی آف فیملی فزیشن کے ہارمونائزڈ شیڈول کے مطابق زیرانتظام ہونا چاہیۓ اور وقفہ کاری اور عمر  پیڈیاڻریشن

یہاں دستیاب ہے ( کی ضروریات کے اندر اندر زیراہتمام ہونا چاہیۓ 
http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm.(  جو یا تو موجوده ہارمونائزڈ شیڈول یا  بچےوه

کے مطابق حفاظتی ڻیکے لگوا )  بشمول، کم سے کم عمر اور وقفے کی شرائط پر پورا اترتے ہیں( اپ شیڈول  -ہارمونائزڈ کیچ
مزید (میں شمار کیۓ جاتے ہیں۔ سکول میں حاضری کے لیۓ مناسب طریقے سے ڻیکے لگوانے والے بچوں اچکے ہیں، 

۔ مالحظہ کریں" یسکول کی مطلوبہ ویکسین کے لیۓ اضافی رہنمائا" معلومات کے لیۓ 

(

 
خوراکیں بچے کو اپنی چوتھی سالگره پر یا اس کے بعد،  4کم سے کم  .)DTaP, DTP, or Tdap( خناق، تشنج اور کالی کھانسی

DTaP  یاDTP ر لینی چاہیۓ۔ ویکسین کی کم از کم  ایک خوراک ضروDT  )کی ویکسین ان بچوں کی لیۓ ) خناق ، تشنج
سال  یا اس  7کی خوراکیں  Td سے طبی طور پرمستثنی ہیں۔ بالغ )DTaP or DTP( ضروری ہے جو کالی کھانسی والی ویکسین

، ئیجوال 1یں۔ عمر کے ایسے بچوں کیلئے الزمی ہیں جنہوں نے تشنج یا خناق کی کم سے کم شرائط پوری نہیں ک سے زائد
 ۔ویکسین کی بوسڻر خوراک لینی ضروری ہے Tdapچھڻے گریڈ میں داخل ہونے والے تمام طلباء کے لیۓ سے الگو،  2014

)Haemophilus Influenzae Type b (Hib ماه کے بچوں تک کے لیۓ ہے۔ ایک بنیادی سلسلہ یا  60یہ ویکسین صرف . ویکسین
ہی پیشگی خوراکیں  ہتاہم، بچے کی موجوده عمراور ن) بنانے والوں پر منحصر ہے( ہے  خوراکوں پر مشتمل ہوتا 3یا  2تو 

ماه کی عمر کے درمیان کے بچے جنہیں  60اور  15لینےکی تعداد ، مطلوبہ ضروری خوراکیں لینے پراثرانداز ہوں گی۔ 
۔ حفاظتی ڻیکے نہیں لگے انکے لیۓ ویکسین کی صرف ایک خوراک لینی ضروری ہے

 -نے دو FDAتاہم، ضروری ہیں۔  لگوانے ڻیکے 3سلسلے کے مکمل تین  Bکیلئے ہیپاڻائڻس  لباءسب ط .ویکسین B اڻائڻسہیپ
اس  صرف اور ےغت کی عمر کو پہنچنے والوں کیلئسال کی بلو 15-11 صرف  ۔خوراکوں کے شیڈول کی منظوری دی ہے

-11اگر ۔استعمال کی گئی ہو ویکسین Bئے ہیپاڻائڻس بالغوں کے استعمال کیل )RECOMBIVAX HB(برانڈ  Merckوقت جب 
سکول فارم میں اس کی اخوراکوں کے شیڈول کا استعمال کیا گیا ہے تو  -سال کی بلوغت کی عمر کو پہنچنے والوں کیلئے دو 15

۔ واضح طور پر تصدیق ہونی چاہیۓ
Human Papillomavirus  ویکسین)HPV(.  ،طالبات کیلیئے  سے الگو، تمام 2008یکم اکتوبرHPV  سے بچاوٴ کی ویکسین کی

تین خوراکیں مکمل کرنا الزمی ہے۔ چھڻے گریڈ میں داخلے سے قبل بچے کو ویکسین کی پہلی خوراک الزمی دینی ہو گی۔ 
یا سرپرست  والده/والده یا سرپرست کی صوابدید پر، والد/بورڈ آف ہیلتھ  سے منظور شده تعلیمی مواد کا جائزه لینے کے بعد، والد

ویکسین نہ دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ HPVاپنے بچے کو 
زیاده تر بچے ہر ایک کی دو (روبیال کی  2اور  ممپس کی 2، کیخسرے  2کم از کم  .ویکسین )MMR(خسره، ممپس اور روبیال 

ماه یا اس سے زیاده  12 اکپہلی خور) ہے MMRخوراکیں لیتے ہیں کیونکہ جو ویکسین دی جاتی  ہے وه مجموعہ ویکسین  
 1ارڻن میں داخل ہونے سے پہلے لینی الزمی ہے لیکن خوراک گہیۓ۔ ویکسین کی دوسری خوراک کنڈرعمر میں مل جانی چا

دی جاسکتی ہے۔  وقت کے درمیان کم از کم وقفہ کے بعد کسی بھی 2اور خوراک 
کے لیۓ ضروری ہے۔ ایک سے چار خوراکیں،  ماه سے کم عمر کے بچوں 60یہ ویکسین صرف  .ویکسین )PCV(نمونیا 

کی ویکسین کی  پہلی خوراک لینے کے وقت عمر پرمنحصر ہے، ضروری ہے۔  pneumococcal conjugateجو
مزید خوراکیں۔ ایک خوراک چوتھی سالگره یا اس کے بعد لے لینی چاہیۓ۔  4پولیو کی ویکسین کی کم از کم  پولیو ویکسین

۔ مالحظہ کریںکے دستاویزات  یرہنمائ معلومات کے لیۓ اضافی
ماه یا اس سے زیاده کی  12کو یا اسکے بعد پیدا ہونے والے تمام طلباء کے لیۓ  1997جنوری،  1 .ویکسین) خسره(واریسیال

سے الگو، دوسری خوراک کنڈرگارڻن میں  2010مارچ،  3کی ایک خوراک لینی الزمی ہے۔  سے بچاؤ عمر میں چکن پاکس
کے درمیان کم از کم وقفہ کے بعد کسی بھی وقت لی  2اور خوراک  1الزمی ہے لیکن خوراک  داخل ہونے سے پہلے لینی

جاسکتی  ہے۔ 
پر کال  8055-864-804پر یا ) صرف ریاست کے اندر(1929-568-1800  ہربانی ڈویژن آف ایمیونائزیشن کومزید معلومات کے لیۓ، براه م

کریں۔        

 :ئیںشرائط کی تازه ترین معلومات کے لیۓ اس ویب سائٹ پر جاریاست کی  
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements

 4/14.نظر ثانی شده

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

