FARSI

ﻣدارس
ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﺎﻧﺗﯽ
ﻓﯾرﻓﮑس

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

 .1اﺛﺑﺎت و ﻣدرک ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت:

ﯾﮏ ﺳﻧد ،اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای ازطرف ﻣدﯾرﯾت واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣدارک ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﯾزﻣﻣﮑن اﺳت ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر
ﺧﺎﻧواده در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ /ﻣﺳﺗﺎﺟر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﮐﮫ ﻣﮭر رﺳﻣﯽ ) (notarizedداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد را
ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دھد .ﯾﮏ اﺳﺗﺷﮭﺎد ﻧﺎﻣﮫ )ﻓرم  (affidavitاز طرف واﻟدﯾن ﮐﮫ ﻣﮭر رﺳﻣﯽ ﺷده ) (notarizedو ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮑﻧد
درآن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت دارﻧد ،وھﻣﭼﻧﯾن ﺳﮫ ﻣدرک ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺂﯾﯾد ﮐﻧد آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣوﻗت در آن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣورد ﻧﯾﺎزاﺳت .

واﻟدﯾن از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آدرس ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﻋوض ﻣﯾﺷود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻣراﺗب را ﺑﻣدرﺳﮫ اطﻼع داده و ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣل ﺟدﯾدی زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر
ﺧﺎﻧوادھﮭﺎ از ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ )ﮐﺎﻧﺗﯽ( دﯾﮕری ﻧﻘﺎ ﻣﮑﺎن ﮐﻧﻧد ،ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن دﯾﮕر ﺣﺎﺋز ﺷراﯾط ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس
) (FCPSﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و از ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾرون آورده ﻣﯾﺷوﻧد.

ﺛــــﺒــــــﺖ ﻧــــــــــــــﺎم
اﻟﺰاﻣﺎت
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)ﺗﺟدﯾد ﻧظر (01/17

داﻧش آﻣوز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھﻣراه ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ازطرف دادﮔﺎه ﺗﻌﯾن ﺷده اﺳت.
ﺷﺧص ھﻣراه ﻣﻠزم ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﮑس دار را اراﺋﮫ دھد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺗواﻧد ﺑدون ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ درﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾد ،ﺣﺿور ﺷﺧﺻﯽ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر درﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
ﺿروری اﺳت .اﮔر وﻟﯽ ﯾﺎ واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز را ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﺎﻧﺗﯽ را ﺗرک ﻧﻣﺎﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
وﺿﻌﯾت ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧش آﻣوز ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ داده ﺷود .ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟت وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ و ﻣﻘررات و روﯾﮫ ھﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾره  FCPSﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐودﮐﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ
اﻓرادی ﺑﻐﯾراز واﻟدﯾن ﺿواﺑطﯽ را درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .داﺷﺗن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﮔردد.

 .2اﺛﺑﺎت ﺗوﻟد:

ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان اﺻل ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺿرورﯾﺳت .اﮔر ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ دردﺳﺗرس ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اراﺋﮫ ﯾﮏ اﺳﺗﺷﮭﺎد ﻧﺎﻣﮫ  affidavitھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﻣدارک
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ داﻧش آﻣوزھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت درﭘروﻧده داﻧش آﻣوز ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرات داده ﺷده در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑراﺳﺎس ﻣدارک دادﮔﺎه ﺑﺎﺷد.

 .3ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﯾز ﻧﻣرات و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل:

ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣدرﺳﮫ و /ﯾﺎ رﯾزﻧﻣرات اﺻﻠﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزان دوره راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺿروری ﺑوده و ﺑرای داﻧش آﻣوزان دوره اﺑﺗداﺋﯽ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯾﮕردد .اﮔر ﻣدارک ﺑﺻورت ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد ،ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد درﻣوﻗﻊ ﺛﺑت ﻧﺎم اراﺋﮫ ﺷود.

 .4ﻣدارک ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت

)ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﻣﻘررات  FCPS 2101را ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد(:

اﻟزاﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﭘﺷت ﺻﻔﺣﮫ.

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ:

ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎردرﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﯾﺎ دوره اﺑﺗداﺋﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﯾﮏ ﮔواھﯽ )ﻓرم ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ورود
ﺑﻣدرﺳﮫ اﯾﺎﻟت وﯾرﺟﯾﻧﺎ  ( MCH-213اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ)از ﺟﻣﻠﮫ ازﻣﺎﯾﺷﺎت اﻟزاﻣﯽ( را ﮐﮫ ظرف  12ﻣﺎه ﻗﺑل از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ
ﭘزﺷﮏ ﺑﺎ ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ اﯾﺎﻟت ﻣﺗﺣده و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧرس ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت و ﻣدرک رﺳﻣﯽ ،ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﯾﺎر ﭘزﺷﮏ ﺑﺎ ﻣدرک ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ اﻧﺟﺎم
ﺷده ﺑﺎﺷد ﺿروری اﺳت .داﻧش اﻣوزان ﮐﮫ ﺑﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﺋﯽ اﻣﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻣدارﮐﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘزﺷﮑﯽ را ﻗﺑل از
ﺛﺑت ﻧﺎم درﻣدرﺳﮫ ﻗﺑﻠﯽ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ،و ﯾﺎ ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ظرف  12ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.

اﻟزاﻣﺎت آزﻣﺎﯾش ﺳل:

ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ درﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرج ﺑﺧﺻوص ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﯾﻣﺎری ﺳل در اﻧﮭﺎ در ﺳﺎل  2016ﻣﺷﺎھده ﺷده
اﺳت  http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registration-requirements.shtmlدرﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑطورﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﻣدت
ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾرﺿرورت دارد:
• ﮔواھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﺗﺳت ﭘوﺳت ﺑرای ﺳل ) (TSTﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺧون ) Quantiferon TB Gold blood test (QFTو آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻋﻼﺋم آن
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ رﺳﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ  90روز ﻗﺑل از ﺛﺑت ﻧﺎم اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.
• ﻣدارک و ﺷواھد ﻋﺎدی )ﻣﻧﻔﯽ( ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش اﺷﻌﮫ اﯾﮑس ازﺳﯾﻧﮫ ﮐﮫ درﻓﺎﺻﻠﮫ  90روز ﻗﺑل ازﺛﺑت ﻧﺎم اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.
• ﻣدارﮐﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ) (screenو ﺗﺷﺧﯾص رﯾﺳﮏ ازﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ دﮐﺗرﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدرک ﮐﺗﺑﯽ
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﮑﻣﯾل ﺑودن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت و درﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺳل ﯾﺎ ﻣرض  TBﺑﺎﺷد اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.
ﯾﺎدداﺷت :در ﺻورﺗﯾﮑﮫ داﻧش اﻣوزان ﮔواھﯽ ﻣوﻗت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﻋدم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ  TSTرا اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺷروط درﻣدارس
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷوﻧد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺿﺑط ﺷده اﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  703-204-6795ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت و درﺧواﺳت وﻗت
ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧش آﻣوز ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻓرادی ﻏﯾر از واﻟدﯾن ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  703-204-6744ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای درﺧواﺳت وﻗت
ﻣﻼﻗﺎت ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  703-204-6740ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .از وب ﺳﺎﯾت ﺛﺑت ﻧﺎم أاﻧش آﻣوز دﯾدن
ﮐﻧﯾد http://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements
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ﺣد اﻗل اﻟزاﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭد ﮐودک
ﻣدارک اﺛﺑﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳن ﺑﺎ ﺗﻌداد دوز ھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده از واﮐﺳن ﮐﮫ درﻗﺳﻣت زﯾرآﻣده اﺳت ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن  ،ﻣﮭد ﮐودک ،ﺷﯾرﺧوارﮔﺎه ،ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣراﻗﺑت ﮐودک درﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺎﯾد اراﺋﮫ ﮔردد .واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑراﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐزﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری اﻣراض ،آﮐﺎدﻣﯽ ﭘزﺷﮑﺎن ﮐودﮐﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ،و آﮐﺎدﻣﯽ ﭘزﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎن و ﺳن )ﮐﮫ درﺳﺎﯾت  http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htmدردﺳﺗرس
اﺳت( اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺿواﺑط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﮕﯾری در اﯾﻧده )ازﺟﻣﻠﮫ رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﺳن ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ(
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺷده اﻧد ﺑﻌﻧوان داﻧش اﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﺻﺣﯾﺢ واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد) .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
“ ”Supplemental Guidance for School-required Vaccinesرا ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد(.
دﯾﻔﺗری ،ﮐزاز ،و ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ ) ,DTaP, DTPﯾﺎ  .(Tdapﺣد اﻗل  4دوز ) .(dosesﺑﻌد ازﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺳﺎل ﺗوﻟد ﮐودک ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ دوز از واﮐﺳن
 DTaPﯾﺎ  DTPرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد DT .واﮐﺳن )دﯾﻔﺗری ،ﮐزاز( ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﺿرورﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﻠت ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد واﮐﺳﻧﮭﺎﺋﯽ رادرﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل واﮐﺳن ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ) DTaPﯾﺎ  .(DTPواﮐﺳن  Tdﺑزرﮔﺳﺎل ﺑرای ﮐودﮐﺎن  7ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺑزرﮔﺗر ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﮐزاز ﯾﺎ
دﯾﻔﺗری ﻧدارﻧد ﺿرورﯾﺳت .ﻗﺎﺑل اﺟراء از اول ﺟوﻻی  ،2014ﯾﮏ دوز ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده از واﮐﺳن  Tdapﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮑﻼس ﺷﺷم ﻣﯾروﻧد
ﺿرورﯾﺳت.
واﮐﺳن ) .Haemophilus Influenzae Type b (Hibاﯾن واﮐﺳن ﻓﻘط ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن  60ﻣﺎھﮕﯽ ﺿرورﯾﺳت .ﺳرﯾﮭﺎی اوﻟﯾﮫ ﺷﺎﻣل  2ﯾﺎ 3
دوز ﻣﯾﺑﺎﺷد )ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﺎزﻧده دارد( .ھرﭼﻧد ،ﺳن ﻓﻌﻠﯽ ﮐودک ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧده دوس ﻣورد ﻧﯾﺎزﻣﯾﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗﻌداد دوﺳﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳن  15ﺗﺎ  60ﻣﺎھﮕﯽ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده اﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ دوس از اﯾن واﮐﺳن ﺿرورﯾﺳت .
واﮐﺳن  .Hepatitis Bﺳری ﮐﺎﻣل  3دوز از واﮐﺳن  hepatitis Bﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن ﺿرورﯾﺳت .ھرﭼﻧد FDA ،ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ -2دوز را ﻓﻘط ﺑرای
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن  11ﺗﺎ  15ﺳﺎل ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن درﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺎرک Merck Brand (RECOMBIVAX HB) Adult
 Formulation Hepatitis B Vaccineﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﮔﯾرد .اﮔراز ﺑرﻧﺎﻣﮫ -2دوز ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن  11ﺗﺎ  15ﺳﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت اﯾن
اﻗدام ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑوﺿوح در ﻓرم ﻣدرﺳﮫ ﺛﺑت ﮔردد.
) .Human Papillomavirus Vaccine (HPVﻗﺎﺑل اﺟراء از اول اﮐﺗﺑر  ،2008ﺳری ﮐﺎﻣل از ﺳﮫ دوز واﮐﺳن  HPVﺑرای دﺧﺗران ﺿرورﯾﺳت.
اوﻟﯾن دوز ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک ﮐﻼس ﺷﺷم را ﺷروع ﮐﻧد اﻧﺟﺎم ﺷود .ﭘس از ﻣرور ﭘروﻧده ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد ھﯾﺋت ﻣدﯾره
ﺑﮭداﺷت ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ،و در ﻧﮭﺎﯾت رای وﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ،ﮐودک واﮐﺳن  HPVرا درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧد.
واﮐﺳن ) .Measles, Mumps, & Rubella (MMRﺣد اﻗل  2ﺳرﺧﮏ 2 ،اورﯾون ،و  1ﺳرﺧﺟﮫ) .اﮐﺛرﮐودﮐﺎن  2دوز ازھرﮐدام را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ واﮐﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ واﮐﺳن ﺗرﮐﯾﺑﯽ از  MMRﻣﯾﺑﺎﺷد( .اوﻟﯾن دوز ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﺳن  12ﻣﺎھﮕﯽ ﯾﺎ ﺑزرﮔﺗر
اﻧﺟﺎم ﺷود .دوﻣﯾن دوز ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود وﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌد از ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن دوز  1و 2
اﻧﺟﺎم ﺷود.
واﮐﺳن ) .Pneumococcal (PCVاﯾن واﮐﺳن ﻓﻘط ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﺗر از ﺳن  60ﻣﺎھﮕﯽ ﺿرورﯾﺳت .ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺳﻧﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن دوز درﯾﺎﻓت
ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر دوز از واﮐﺳن ﺿرورﯾﺳت.
واﮐﺳن  .Polioﺣد اﻗل  4دوز از واﮐﺳن ﻓﻠﺞ .ﯾﮏ دوز ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺳﺎل ﺗوﻟد و ﯾﺎ ﺑﻌد از آن درﯾﺎﻓت ﺷود .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
راھﻧﻣﺎی ﻣدارک ﻣﮑﻣل را ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد
واﮐﺳن ) .Varicella (Chickenpoxﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از اول ژاﻧوﯾﮫ  1997ﻣﺗوﻟد ﺷده اﻧد ،ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ دوس از واﮐﺳن آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن
را در ﺳن  12ﻣﺎھﮕﯽ ﯾﺎ ﺑزرﮔﺗر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﻗﺎﺑل اﺟراء از  3ﻣﺎرچ  ، 2010دوﻣﯾن دوس واﮐﺳن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود
وﻟﯽ ﻣﯾﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌد از ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن دوس  1و  2اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻗﺳﻣت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ) 1-800-568-1929ﻓﻘط ﺑرای اﯾﺎﻟت( ﯾﺎ ﺷﻣﺎره  804-864-8055ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺑرای آﺧرﯾن اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره اﻟزاﻣﺎت اﯾﺎﻟت رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ:

www.vdh.state.va.us/epidemiology/immunization/documents/SchoolRegulations/Min%20Requirements.pdf

