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Fairfax County 
PUBLIC SC HOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

AMHARIC 

 
ዝ
ገባ

ም

በ2021-2022  አስፈላጊ  
  (በ01/21ዓ.ም. የተሻሻለ) 

ተማሪዎችን  በFairfax C ounty  Public  Schools  ለማስመዝገብ  ቤተሰቦች  የሚከተሉትን  ማቅረብ  ይኖርባቸዋል::   

1. የመኖሪያ  አድራሻ  ማረጋገጫ: 
የቤት  ባለቤትነት  ማስረጃ  ፣  የተከራይነት  ማስረጃ  ወይም  በነዋሪዎች  ኃላፊ  የተጻፈ  ደብዳቤ  ተቀባይነት  ይኖራቸዋል።  ድጋፍ  ሰጪ  ሰነዶች  ሊያስፈልጉ  ይችላሉ::
አንድ  ቤተሰቡ  ከሌላ  የቤት  ባለቤት  ወይም  አከራይ  ጋር  በጋራ  ቤት  የሚኖር  ከሆነ  በዛ  ቤት  የሚኖር  መሆኑን  የሚያረጋግጥ  ማስረጃ  ሰነድ  (affidavit)  ማቅረብ 
ይኖርበታል:: የመኖሪያ  አድራሻን  የሚገልፅ  ሆኖ  በወላጅ  የተፃፈ  ማረጋገጫ  እና  በተጠቀሰው  አድራሻ  በቋሚነት  እንደሚኖር/ምትኖር  የሚያረጋግጡ  ሌሎች 
ሶስት  ኦፊሴላዊ  ሰነዶች  ያስፈልጋሉ:: 

ወላጆች  የመኖሪያ  ቤት  ሲቀይሩ  ወድያውኑ  ማሳወቅ  እና  ማረጋገጫ  ማቅረብ  ይኖርባቸዋል:: ቤተሰቡ  ከFairfax County  ከለቀቀ   ልጆቹ  በ  Fairfax 
County Public Schools (FCPS) መማር  አይችሉም  :: 

ተማሪው  አብሮ  በሚኖረው  ሰው  መሸኘት  (አብሮ/ራ  መምጣት) ይኖርበታል/ባታል:: ይህም  ወላጅ  ፣  በፍርድ  ቤት  የተመደበ  ጠባቂ  ወይም  ሕጋዊ  አሳዳጊ 
ሊሆን  ይችላል:: ሸኚ  (አብሮ  የመጣ) አዋቂ  ሰው  ፎቶ  ያለበት  መታወቂያ  እንዲያሳይ  ይጠየቃል:: 

በFCPS ልጆን  ከክፍያ  ነፃ  ለማስመዝገብ  በልጁ/በልጅቷ  መኖሪያ   ቤት  አብሮ  የሚኖር  ወላጅ  በአካል  ተገኝቶ  ጉዳዩን  ማስፈፀም  ይኖርበታል:: አንድ  ወላጅ  
ከመጀመሪያው  ልጁን  አስመዝግቦ  ነገርግን  Fairfax Countyን   ከለቀቀ   ሁኔታውን  ማስተካከል  አስፈላጊ  ሊሆን  ይችላል::  የቨርጂኒያ  እና  የFCPS 
የትምህርት  ቤት  ቦርድ  መመሪያ  እና  ደንብ  ወላጅ  ባልሆነ  ቤተሰብ  ልጆች  ሲመዘገቡ  የራሱ  የሆነ  መስፈርት  አስቀምጧል:: ሕጋዊ  አሳዳጊነት  የሚለው  መመሪያ  
ግዴታ  መሟላት  ካለባቸው  መስፈርቶች  አንዱ  ነው:: 

2. የልደት  ማስረጃ  : 
ለሁሉም  ተማሪዎች  ዋናው  የልደት  ቀን  የምስክር  ወረቀት  ማቅረብ  ያስፈልጋል:: ዋናው  የልደት  ቀን  ምስክር  ወረቀት  ከሌለ  በእጅ  የተፃፈ  ማረጋገጫ/ደብዳቤ 
ከድጋፍ  ሰጪ  ሰነዶች  ጋር  አብሮ  ማቅረብ  ይቻላል:: 

በተማሪው/ዋ  ማህደር  ውስጥ  የሚፃፈው  ስም  በዋናው  የልደት  ቀን  የምስክር  ወረቀት  ላይ  እንደተፃፈው  አይነት  ሆኖ  ነው:: ዋናውን  የልደት  ቀን  የምስክር  
ወረቀት  ለመቀየር  ከፍርድ  ቤት  የድጋፍ  ወረቀት  ያስፈልጋል:: 

3. የበፊቱን  የትምህርት  መርሃግብር  በመዝገብ  ማስያዝ: 
የት  / ቤት  መዝገቦች  እና  / ወይም  የመጀመሪያ  ቅጅዎች  ለሁለተኛ  ተማሪዎች  የሚፈለጉ  እና  ለአንደኛ  ደረጃ  ተማሪዎች  የሚመከሩ  ናቸው  ፡፡  የተተረጎመ  ሰነድ 
ከቀረበ  ዋናው  ሰነድ  አብሮ  መቅረብ  ይኖርበታል:: 

4. የጤና  ሰነድ   (አዲሱን  የFCPS ሕግ   2101  ይመልከቱ): 
•  

ሲመለሱ  የበሽታ  መከላከያ  ክትባት  ማስረጃ  

የአካል  ብቃት  ምርመራ:  
ለመጀመሪያ  ጊዜ  በመዋዕለ  ሕፃናት  ወይም  አንደኛ  ደረጃ  ትምህርት  ቤት  ቅቡልነት  ያገኘ  ተማሪ  (Commonwealth of Virginia School Entrance 
Health Form MCH-213)  (including required screenings)  በአሜሪካ  ፈቃድ  ያለው  ሀኪም፣  በከፍተኛ  ነርስ  ወይም  በሌላ  ፈቃድ  ባለው  ሀኪም  
ክትትል  ስር  የሚሰራ  ፈቃድ  ያለው  የሃኪም  ረዳት  በ12 ወር  ጊዜ  ውስጥ  የተደረገ  የአካል  ብቃት  ምርመራ  የምስክር  ወረቀት  አስፈላጊ  ነው::  
ከሌላ  ትምህርት  ቤት  የተዛወረ/ች  ተማሪ  በበፊቱ  ትምህርት  ቤት  ከመመዝገቡ/ቧ  በፊት  የተጠናቀቀ  የአካል  ብቃት  ምርመራ  ሰነድ  ወይም  ባለፉት  12 ወራት  ውስጥ  
የተደረገ  መሆኑን  የሚያሳይ  የምርመራ  ማስረጃ  ማቅረብ  ግዴታ  ነው::  

ለሳንባ  ነቀርሳ  ምርመራ  የሚያስፈልጉ  :  
በከፍተኛ  የሳንባ  ነቀርሳ  አለባቸው  ተብለው  የተመዘገቡ  አገሮችን  ጨምሮ  በውጪ  ሃገር   የተወለዱ  ፣  የኖሩ  ወይም  ለጉብኝት  
ለአራት  ተከታትይ  ሳምንታት  ሄደው  የቆዩ  ተማሪዎች   
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HighBurdenTBCountryList.pdf   ከሚከተሉት  
አንዱ  ያስፈልጋል:  

• በቆዳ  ላይ  የሚደረግ  የሳንባ  ነቀርሳ  ምርመራ   (TST)  ወይም  Interferon Gamma Releasing Assay (IGRA)  እንደሌለበት  ማስረጃ      
እዚህ  ከምዝገባ  በፊት  በ  90 የቀን  መቁጠሪያ  ቀናት  ውስጥ  መጠናቀቅ  አለባቸው  እና  በአሜሪካ  ፈቃድ  ባለው  የጤና  እንክብካቤ  አቅራቢ  ወይም  በጤና 
ክፍል  የተረጋገጠ  መሆን  አለባቸው።  

• ከምዝገባው  በፊት  በ90 ቀናት  ውስጥ  ደረት  ላይ  የተነሳ  እና  ችግር/በሽታ  እንደሌለበት  የሚያሳይ  ኤክስሬይ። 
• ከጤና  ጣቢያ  ወይም  ከግል  ሃኪም  የተገኘ  ለሳንባ  ነቀርሳ/TB ህክምና  ታክመው  ነጻ  የሚል  የተጻፈ  ሰነድ  ለሚያቀርቡ  ተማሪዎች  የነጻ  ምርመራ 

ሰነድ   ለሚያቀርቡ  ተማሪዎች። 
ማስታወሻ: በFCPS ውስጥ  እንደገና  ለመመዝገብ  ጊዜያዊነት  (ከአራት  ሳምንታት  በላይ) ጉዞዎች  ወደ  ውጭ  አገር  የሚመላለሱ  ሰዎች  በከፍተኛ  የቲቢ/TB ተጠቂ  ዝርዝር 
ውስጥ  የተካተቱ  አገሮች  የተጓዙ  ሰዎች  በሳንባ  ነቀርሳ  ምርመራ  እንደሌለባቸው  የሚያሳይ  ሰነድ  ማቅረብ  ይጠበቅባቸዋል፡፡   

ምዝገባውን  በሚመለከት  የተቀዳ  መረጃ  ለማግኘት  በስልክ  ቁጥር  703- 204- 6795 ይደውሉ::  በአሳዳጊ/ወላጅ  ባልሆነ  ሰው  ተማሪዎችን  ስለማስመዝገብ  
ለመጠየቅ  በስልክ  ቁጥር  703- 204- 6744 ይደውሉ::  የምዝገባ  ቀጠሮ  ለማስያዝ  ለተመሪዎች  ምዝገባ  ክፍል  በስልክ  ቁጥር  703- 204- 6740  
ይደውሉ::የተማሪዎች  ምዝገባ  ድህረገፅ  ይግብኙ  https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements   
LS-Student Registration-Registration Requirements 2022 

http://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HighBurdenTBCountryList.pdf
http://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HighBurdenTBCountryList.pdf


 

      
             

                     
                 

                 
                

                                                               
        
               

             
  

 
                

                 
                 

             
               

                 
 

            
                     

                
                

 
                

                  
                  

                
 

                  
                  
                  

      
 

                  
                 
                    

                  
    

 
                

                      
 

 
                    

      
 

                  
                    

                      
         

 
                     

          
   

ትምህርት ቤት እና ወዋለ ሕፃናት 
ዝቅተኛው መሟላት ያለበት የበሽታ መከላከያ ክትባት 

በመንግስት ወይም በግል አንደኛ ደረጃ፣ መካከለኛ ደረጃ፣ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ፣ በወዋለ ሕፃናት፣ በቤተሰብ ሆኖ የቀን ቀን ወዋያ ቦታ፣ በቤት ውስጥ ወይም 
በእድገት ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ተምማሪዎች ሁሉ ዕድሜን ያገናዘበ ሆኖ በሽታን ለመከላከል የተሰጠው መድሃኒት/ክትባት በሚመለከት ከዚህ 
በታች እንደተገለፁት አይነቱን እና መጠኑን የሚያሳይ ማረጋገጫ መቅረብ ይኖርበታል። ክትባት መሰጠት ያለበት በ Centers for Disease Control and 
Prevention, American Academy of Pediatrics, and American Academy of Family Physicians ተጣጥሞ እና በጊዜ ቀመር በተዘጋጀው 
አሰራር መሰረት መሆን ይኖርበታል:: እንዲሁም በእድሜ ክልል ሆኖ በጊዜ መጠን በማራራቅ የተከተቡ መሆን አለበት 
(available at http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm) ::በ አሁኑ harmonized schedule ወይም በ 
harmonized catch-up schedules (ዝቅተኛ ዕድሜን ባገናዘበ እና በጊዜ መጠን አራርቆ የተከተቡትን ሕፃናት ጨምሮ) ትምህርታቸውን ለመከታተል 
ተገቢ የሆነ ክትባት ተከትበዋል ተብሎ ይወሰዳል:: (ለተጨማሪ ግንዛቤ “Supplemental Guidance for School-required Vaccines” የሚለውን 
ሰነድ ይመልከቱ::) 

Diphtheria (መንጋጋ ቆልፍ)፣ Tetanus (ቴታነስ )፣ እና Pertussis (ትክትክ) (DTaP, DTP ወይም Tdap):: ቢያንስ 4 የክትባት መጠን:: አንድ ሕፃን 
አራተኛ የልደት ቀኑን/ቀኗን ከማክበሩ/ሯ በፊት ቢያንስ አንድ የክትባት መጠን ከ DTaP ወይም ከDTP መከተብ ግዴታ ይኖርበታል:/ታል: እንደ Pertussis 
(ትክትክ) ያላቸውን የ DTaP ወይም DTP ክትባቶች በሌላ ህክምና ምክንያት ከመከተብ ነፃ እንዲሆኑ ቢደረግም DT (Diphtheria /(መንጋጋ ቆልፍ) እና 
Tetanus/ቴታነስ) የተባሉት ክትባቶችን ግን መከተብ ያስፈልጋል:: አነስተኛ የእድሜ ገደቡን ባለማሟላታቸው ምክንያት የ(Diphtheria /(መንጋጋ ቆልፍ) እና 
Tetanus/ቴታነስ) ክትባት መከተብ የማይችሉ እድሜያቸው 7 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሕፃናት Adult Td የተባለውን ክትባት መከተብ ይኖርባቸዋል:: 
ከጁላይ 1 ቀን 2019 ዓ.ም. ጀምሮ 6ኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ ተጨማሪ መድሃኒቱን ማነሳሻ Tdap ክትባት መከተብ ይኖርባቸዋል:: 

Haemophilus (ሄሞፊለስ) Influenzae (ኢንፍሉኤንዛ) Type b (ታይፕ ቢ) (Hib) ክትባት:: ይህ ክትባት አስፈላጊነቱ እድሜያቸው ከተወለዱ እስከ 60 
ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ላሉት ሕፃናት ብቻ ነው:: የመጀመሪያው ተከታታይ ወጥ ክትባት እንደ አምራቹ ድርጅት ሁኔታ በ 2 ወይም 3 መጠን ይወሰዳል:: ነገር 
ግን የሚያስፈልገውን የመድሃኒት/ክትባት መጠን የሚወሰነው ሕፃኑ/ኗ በፊት በወሰደው/ችው የመድሃኒት መጠን ላይ ተንተርሶ ሳይሆን የህፃኑ/ኗ የወቅቱ እድሜን 
ባገናዘበ ነው:: እድሜያቸው በ15 እና 60 ወራት መካከል የሆኑ እና ያልተከተቡ ሕፃናት አንድ የክትባት መጠን ብቻ እንዲከተቡ ይደረጋል:: 

Hepatitis B (ጉበት በሽታ) ክትባት:: ለልጆች 3 መጠን ያለው ተከታታይ እና የተሟላ የHepatitis B (ጉበት በሽታ) ክትባት ያስፈልጋል:: ሆኖም ለ ከ11-15 
ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ አፍላ ወጣቶች ብቻ በ Merck በሚባል መድሃኒት አምራች ድርጅት ተመርቶ (RECOMBIVAX HB) Adult 
Formulation Hepatitis B የተባለ ስም ያለው ክትባት 2-መጠን ጥቅም ላይ ሲውል FDA አሰራሩን ፈቅዷል:: ለ11-15 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ 
የሚገኙ ሕፃናት የ 2-መጠን የጊዜ ስሌት ጥቅም ላይ ሲውል በትምህርት ቤት ቅፅ ላይ በትክክል መመዝገብ ይኖርበታል:: 

Human (ሂዩማን) Papillomavirus ( ፓፕሎማቫይረስ) (HPV) ክትባት):: ከኦክቶበር 1 ቀን 2008 ዓ. ም. ጀምሮ 3 መጠን ያለውን የ HPV ክትባት ሴት 
ልጆች መከተብ አለባቸው:: የመጀመሪያው የክትባት መጠን ሕፃኗ 6ኛ ክፍል ከመግባቷ በፊት መከናወን አለበት:: የትምህርት መጠቀሚያዎችን ከገመገምን በኋላ 
በጤና ቦርድ ፣ በወላጅ ወይም አሳዳጊ የፀደቀውን የትምህርት ግብአቶችን በመገምገም በቤተሰቦች እና አሳዳጊዎች የግል ውሳኔ መሰረት ሕፃኑ/ኗ የHPV ክትባት 
እንዳይወስድ/ትወስድ ብለው ምርጫ ማድረግ ይችሉ ይሆናል:: 

የ Measles (ኩፍኝ) ፣ Mumps (ጆሮ ደግፍ) እና Rubella (የጀርመን ኩፍኝ) (MMR) ክትባት:: ቢያንስ 2 Measles (ኩፍኝ) ፣ 2 Mumps (ጆሮ ደግፍ) 
እና 1 Rubella (የጀርመን ኩፍኝ) :: (አብዛኛው ሕፃናት ከእያንዳንዱ ክትባት 2 የክትባት መጠን ይከተባሉ:: ምክንያቱም በተለምዶው ክትባቱ ተቀላቅሎ MMR 
ተብሎ ነው የሚሰጠው::) የመጀመሪያው የክትባት መጠን በ12 ወር በይም በላይ እደሜ ላይ ይሰጣል:: ሁለተኛው የክትባት መጠን ወደ መዋለ ሕፃናት (KG) 
ከመግባታቸው በፊት መከተብ ይኖርባቸዋል:: ነገር የክትባት መጠን 1 እና የክትባት መጠን 2 ከወሰዱበት ከዝቅተኛው የክትባት ጊዜ መጠን በኋላ ባለው 
በማንኛውም ጊዜ መከተብ ይችላሉ:: 

የ Pneumococcal (የሳንባ ምች) (PCV) ክትባት. ይህን ክትባት መከተብ ያለበት/ባት እድሜው/ዋ 60 ወራት የሆነው/ናት ሕፃን ብቻ ነው:: በመጀመሪያ 
ክትባቱ ሲሰጥ የነበረው እድሜ ላይ ተንተርሶ ከአንድ እስከ አራት ልኬት መጠን ያለው የሳንባ በሽታ መከላከያ አቅም ማጎልበቻ እና የሳንባ ምች ክትባት መውሰድ 
ይጠበቃል:: 

የ Polio (የእግር ልምሻ) ክትባት:: በ አራተኛው የልደት ቀን ወይም ከዚያ በኋላ ባሉት ጊዜያት አንድ ልኬት መጠን መወሰድ/መከተብ ይኖርበታል:: 
ለተጨማሪ መረጃ የመመሪያውን ማማዑያ ሰነድ ይመልከቱ:: 

የ Varicella (Chickenpox ፈንጣጣ ) ክትባት:: በጃንዋሪ 1 ቀን 1997 ዓ.ም. ወይም ከዚህ በኋላ የተወለዱ ሕፃናት አንድ የፈንጣጣ ክትባት የልኬት መጠን 
በተወለዱ በ12ኛው ወራት ወይም ከዛ በኋላ እንዲከተቡ ይጠየቃሉ:: ከማርች 3 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ህፃናቱ ወደ መዋእለ ሕፃናት (KG) ከመግባታቸው 
በፊት ሁለተኛውን የክትባት ልኬት መጠን መከተብ ይኖርባቸዋል:: ነገር ግን የክትባት ልኬት መጠን 1ን እና የክትባት ልኬት መጠን 2ን ከወሰዱበት ከዝቅተኛው 
የክትባት ጊዜ መጠን በኋላ ባለው በማንኛውም ጊዜ መከተብ ይችላሉ:: 

ለበለጠ መረጃ እባክዎ የበሽታ መከላከያ ክፍሉን በ ስልክ ቁጥር 1- 800- 568- 1929 (በክፍለ ሀገሩ )ወይም 804- 864- 8055 ደውለው ያነጋግሩ::. 
የክልልሉን አዳዲስ መመሪያዎች በሚመለከት መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ድህረ ገፅ ይመልከቱ፦ 
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