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 طئراشیکےلخدا
2023-2024 

) 1/23 هدش یناث رظ(ن

ذیل کاغذات فراہم کرنے ہوں گے:  رجسڻریشن کروانے کے لیئے، والدین کو درج علم کا طالب میں کسی پبلک اسکولز فیئر  فیکس کاؤنڻی

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

نوڻری  معاہدے کیساتھ یا نامے کوکرایہ ہولڈر لیز مکان/ مالک تو ہو، رہا ره میں گھر کے اور کسی خاندان ہے۔ اگر سکتی ہو ضروری
طرف سے  والدین  کی پر طور کے ثبوت کے رہائش ہوگا۔ غی رعارضی پیش کرنا الزمی نامہ حلف ہوا ایک دستخط کیا  پبلک کے سامنے

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

فراہم کریں ۔ ا گر کوئی    ثبوت کا گھر اپنے نئے اور کریں مطلع کو اسکول وه چاہئے کہ والدین کو ، میں صورت کی ہونے تبدیل پتہ کا گھر
اہل نہی ں  میں داخلے کے ( FCPS)پبلک اسکولز بچے فیئر فیکس کاؤنڻی تو ہے، جاتا ہو چھوڑ کر کہیں اور منتقل خاندان فیئر فیکس کاؤنڻی

گا۔  جائے دیا کر علیحده انہیں اسکول سے اور  رہتے

یا عدالت ک ی  پذیر ہے، یعنی والدین میں سے کوئی ایک، چاہئے جس کیساتھ وه رہائش طالب علم کو اس شخص کیساتھ رجسڻریشن کیلئے آنا
لگا شناختی  فوڻو سے فرد بالغ والے آنے ہے۔ ساتھ پر طور قانونی بچہ میں تحویل کی جس فرد وه یا سرپرست ہوا کیا مقرر  طرف سے

جائیگا۔   کارڈ طلب کیا

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

اور  FCPS کے  اسکولز بورڈ کی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط میں ای سے  قانون کے ہے ورجینیا  کی حیثیت میں تبدیلی ضرور ہو سکتی
س ے  میں شرائط کئی والدین کے نہیں ۔ د یگر  لوگوں کی طرف سے بچوں کے داخلے کیلئے معیار مقرر کئے گئے ہیں جو بچوں کے اصل

الز می ہے۔  کرنا پورا کا شرط اس ہے، تحویل قانونی بچے کی  ایک

ثبوت: 2. پیدائش کا
دستاویزات  تصدیقی نامہ حلف تو ایک نہیں ہے، پیدائش کا سرڻیفکیٹ موجود ہے۔ اگر الزمی کرنا پیش سرڻیفکیٹ اصل کا کو پیدائش علموں طالب تمام

ہے۔  پیش کرناالزمی کے  ساتھ

تبدیلی کیلئے  ہے۔ پیدائش کے اصل سرڻیفکیٹ میں درج پر کی پیدائش کے سرڻیفکیٹ اس جو جائگا کیا درج نام قانونی وه پر ریکارڈ کے طالب علم
ہے ۔  دستاویز پیش کرناالزمی  عدالت کی

ثبوت: بارے میں دستاویزی پروگرام کے تعلیمی 3. سابقہ
ایسی   ہیں اور ایلیمنڻری کے طالب علموں کیلئے الزمی جانی پیش کی ڻرانسکرپٹ یا اصل سیکنڈری اسکول کے طالب علموں کے سکول ریکارڈز اور /

ہے۔  ضروری جانا فراہم کیا بھی تحریر میں زبان اصل کی کاغذ ہے۔ ترجمہ شده جاتی دستاویزات فراہم کرنے کی سفارش کی

کریں): مالحظہ ورژن ترین دستاویزات (FCPS ریگورلیشن 2101 کا حالیہ کی معلوماتی 4. صحت
 • 

 ۔ںیہ فرط یلھچپ طائرش یمزال یک ںوکڻی یطتافح

 :نہئاعم یناسمج
 سسنالئ یسکایرشنکڻیریپسرنہقتایسنسئال،رکڻاڈہفتایسسنئالےکہکریما،ےلیئ ےکءالبطےلاوےونہلاخدرابیلہپںیملوکسایرنڻملیای اینرڻاگرکنڈ

 دهکر یارج درناردنا کے یوںنہم 12 ےکےنوہعورشلوکساےسفرطیکٹسڻنسانشزیفہفتایسسنالئ ےلاوےرنکماکںمی یانرگنیکرکڻاڈہفتای
 ریورض مامت لومبش()Commonwealth of Virginia School Entrance Health Form MCH-213 رپ روط ےک لاثم( ٹیکفیڻرا سک ےئاعم ینامسج
 ۔ےہ راکرد )ٹسڻی
 12 ہشتگذ ای رڈاکری اکےائنعمیانمسجاکےلہپےسےلاخدںمی لوکساےلھپچ ےاپن وتایوکںوملعلباطرفسانرڻےلاوےنوہلاخدںمی لوکسایرڻمینلیای
 ۔ےاہیئچارنکماہرف رڈاکری اکےائنعمیانمسجےلاوےونہراند ےکںوہینم

 :طابضو د وعاقو ےکچانجیکیی بڻ
 وج ےہر ریذپ امیق ،ےئیل ےک ےصرع هدایز ےس سا ای ںوتفہ راچ للسمس ای ریذپ شئاہر ،ادیپ ںیم کلاممریغ نا وج ،ےئیل ےک ءابلط اممت ےیسا

High TB Burden Country ںیہلماں شیمترسہفیک 
,https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HighBurdenTBCountryList.pdf لیذ جرد ںیہنا 
 ا:گوہانرک ہمراف یکی ائوکےسںیم

 نشریسڻجر ہی ۔توبث اک ٹسیڻ یفنم ےک تامالع روا Gamma Releasing Assay (IGRA) Interferon ای )TST( ٹسیڻ یب یڻ یفنم اک دلج
 روا ےہ یمزال انوہ لمکم ےب سناج یک تحص ہمکحم ای رڻکاڈ ہتفای سنئسال یکس ےک ہکیرما روا ےلہپ ےلہپ ےس ںوند یمیوقت 90 کے
 توبث اک ےر سکیا )یفنم( لمران ےک ےنیا سیگ ایل ردنا ردنا ےک ںوند 90 ےکرڈلنکی ےلہپےسنشریسڻرج

• 

• 
 ےک کہیرام ایتحص کمہحم،وہایارکلکممجعالاکیرایمب کی TB ای نشکیفان latent tuberculosis نے ہوںنج ے،ئیل کے ءابلط سےیا •

 زییواتدس اک ےنوہ لمکم ےک جالعروا تعفادم یک ریامیب روا قیدصت یک تامالع یفنم رییرحت ےف سرط یک رڻکاڈ ہتفای سنئسال
 توبث

 رہاب ےہ سکیرما )هدایز ےں سوتفہ راچ( لماں شیم ترسہف یک High TB Burden Country ئے،یل کے رصےع ڑےھوت ر،پ نےیلہلخادهرابدو یںم FCPS:ٹون
 ۔اگ وہ انرک ہمارف ٹیسڻ یفنم اک چناج یک یب یڻ رپ ےنآ سپاو وک دارفا ےلاو ےناج ںیم کلامم ےک

نہیں والدین کے اس وال ے کرانے داخلہ کا جس لیئے، کے معلومات متعلق داخلےسے کے بچے ایسے کریں۔ کال پر لیئے،  703-204-6795 کے معلومات شده ریکارڈ سے متعلق، رجسڻریشن
جائیں: لے تشریف پر کریں۔ ا سڻوڈنٹ رجسڻریشن فون پر کو 6740 703-204 اسڻوڈنٹ رجسڻریشن لیئے، کے لینے وقت سے پہلے کا ر جسڻریشن کریں۔ فون پر ہ یں، 204-6769 703

requirements registration https://www.fcps.edu/registration/general 

LS Student Registration Registration Requirements Jan 2023 

http://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HighBurdenTBCountryList.pdf
http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registration-requirements.shtml
http://www.fcps.edu/dss/osp/StudentRegistration/registration-requirements.shtml
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements


 

  

    
                   

                  
                 

                      
        

                  
                 

     

                     
                               

                       
                       

   
 

               
                   

 
                 

                 
                  

   
 

                  
                  

              
                       

   

                           
                      

                    
   

                 
                           

                  
         

                       
                 

                    
         

                        
      

                      
                     

                  

 
                          

     
 

              
          

   
 

 

 رئکی ےڈروالوسکا

 طائرش مکےسمکیکےانولگ ےکی ڻیظتافح
 یںمزکامر یتایقترایمہورئکی ےڈیلمفی،رسینڻ ےکتشاہدنگیکںچوب،لوسکا ریڈنکیسایلڈم،ریڻنمیلیاٹوائیرپایکلپب دهرکیہنداشن یلذجرد
 مہافرتبوثیریحرتاکداتعد هکرد تئاہدیک نےیل اکرخو یکنیسیکو تھاسےکںیکوڻیتظافح سے ظاحلےکتبسانمیک عمر ،ئےیلےک ریضاح

American Academy of American Academy of Pediatrics روا ،زکارم ےک وباق روا ؤاچب ےس ریامیب ،زنیکسیو ۔اگ ہو انکر
 ےہ میزال دمآرد لمع رپ طئارش کی رمع روا ےفقو روا ںیئہاچ نیوہ ،قباطم ےک ل

 ایلوڈشی ڈزائونمراہهدوجوموتایوجءالبطهو
 کولسا،ںہی ےکچاوگلےکڻی یظتافحقابطمےک)ںہی ےرتات اروپرپطائرشیکےفقوروارمع کم ےسمک،لومشب(لوڈشی پا

Family Physicians 
(https://www.vdh.virginia.gov/immunization/immunization-manual/acip/).

 یچک ڈزئانموراہ

 یڈوشڈئزانرمواہ کے

-
 ہوبلطمیکلوکسا ،"ےلیئ ےکتامولمع دزیم(۔ںہیےاتجےکیئ رامشںمی ںوچبےلاوےناوگلےکڻیےس ےقریطبسامن ،ےئلی ےک ریاضحںمی
 ) ۔ہظحالم ی"ائمرہن یفااض یکنسیکوی

,DTaP(یسانھکیلاکرواجشنت،قاخن DTP, or Tdap (-
 ۔ۓیہاچ نییل رورض کاروخ کیا مک زا مک کی نیکسیو DTP ای DTaP ،بعد

DTaP or DTP) 

 ےکساای پر هلگراسیتھچو ینپا کو چےب۔ںیاکرخو 4 مک از مک تھاسےک فےوق بسانم
DT وجےہ ریورض،ئےیل کے 

 ںیاکرخو ڈلٹایک Td۔ںیہ نیثتمسرپروط بیطےس) نیسیکو یلاو یسناکھ یلاک
 ۔ںیک ںیہن ریوپ طئارش مک ےس مک کی قانخ ای جنتش ےن ںوہنج ںیہ میزال

 ںوچب نا نیکسیو کی )جنتش ، قانخ (
 ےکںوچبےیساےکرمع ئدازےسساای لاس 7

 ،ےلیئ ےکءالبط اممتےلاوےونہلخادںمی ڈریگںویاتس ،ئےیل
 ۔ےہیمزالکاروخرسڻوبرؤثمیکنسیکوی

- Meningococcal Conjugate (MenACWY) Vaccine
 ۔ئےیہاچیناجلم لےہپ سے نےہو لخادںیم یڈگر ںیتواس اکخور یلہپ

Tdap 

 ۔ںیاکخور 2 مکزامکیکنیسیکو MenACWY ،سے 2021 یئالجو میک

- 2021 ،یئالجو میک Human Papillomavirus (HPV) Vaccine
 ۔یگ ہو ینید اکخور یلہپ یک نیسکیو کو چےب لبق سے لےخاد ںیم یڈگر ںیتواس ۔ںیہ رارکد ںیاکخور یک زیریس لمکم کی
 کو چےب نےپاتسپرسرایهلدا/ولداو،پریدبداصو یکتسپرسرایهلدا/ولداو،بعد کے نےیلهئزاجاکادموییملتعهشد
 ۔ںیہ ےتکس رک

- Hepatitis B Vaccine
 اور ئےیل کے ادافر لےاو نےچنہپکو عمر یکتغلوب کےلاس ،ہےیدیرظونمیکلڈویش کےںاکوخور

 ،ئےیلےک اءبلطےالو نےہو لخادںیم یڈرگںیتواس سے

 ۔ئےیہاچیناجلم لےہپ سے نےہو لخادںیم یڈگر ںیہوارب اکخور یخرآ

HPV نیکسیو 
 ظورنم سے تحص حکمہم 2

HPV باختنا اک نےید نہ نیسیکو 

-ود نے FDA ،مہات ۔ںیہ ریورض نییل ےس ںوفقو بسانم ںیکاروخ 3 لممک یک نیسیکو ،کو ںچوبماتم hepatitis B 
 بج تقو سا فرص 11-15 فرص

یک لاس 11-15 اگر . ہو یئگیکلاتعمسا Merck Brand (RECOMBIVAX HB) Adult Formulation Hepatitis B Vaccine 
 قیدصت رپ روط حضاو کی سا ںیم مراف لوکسا تو ےہ ایگ ایک لاتعمسا اک لیڈوش ےک ںاکوخور-دو ،ئےیل کے ادافر ےلاو نےچنہپ کو رعم یکتغلوب
 ۔ےاہیئچیونہ

- نسیکوی )MMR(الوبیررواسمپم،هرسخ
 نیسیکو عہجمومهو ہے یتاجیدنیسیکو جو نکہیوکںیہ تےیل

 کی سپمم ،2 مکزامک کی هرخس
MMR 

 1 یک الیبور روا 2
 )ہے

 ںیاکرخو دویککیاہر چےب ترهادی(ز۔اکخور
نیکسیو ۔ےئیہاچ نیاج لم ںیم رمع هدایز ےس سا ای هام  12 کاروخ لیہپ

 اکخور نیکل ہے یالزم ینیل لےہپ سے نےہو لخادںیمنڻارنڈرکک اکرخو یرسدو یک
 ۔ہےیتسکاج

 یدتوق یبھ یسک بعد ےک فہقومکزامکنایرمد کے 2 روا 1

یدابنی کای ۔ےہ اررکد،ئےیل کے کتںچوب کے هام 60 فرصنیکسیوہی - Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine
 3 ای 2 وتایہللسس

 ،ئےیل کے ناےگلںنہی ےکڻی یظتاحف ںجنہی ،چےب کے نایرمد کے رعم یکهام
 ، ادتعد یک نےیلںیاکخور یشگیپیہانروا عمر هجودومیک چےب،مہات

 روا
)ہے صرحنم پر ںلواو نےانب( ہے اتہو لتمشم پر ںاکوخور

60 ی۔گںوہزدانراثراپےنیلںیکراوخیرورضہبوطلم 15 
 ۔ےہ ریورض نییل کاروخ کیا فرص کی نیکسیو

،ںیاکخور راچ سے کیا۔ہے رارکد،ئےیلےکںوچب کے عمر مکےسهام 60 فرصنیکسیوہی - Pneumococcal (PCV) Vaccine
 ۔ےہ یرورض ،ےہ رصحنمرپ رمع تقو ےلیت کاروخ لیہپ یکنیکسیو کی pneumococcal conjugate جو

- Rotavirus Vaccine سے 2021 ،یئالجو میک ۔ہے رارکد،ئےیلےکںوچب کے عمر مکےسهام 8 فرصنیکسیوہی Rotavirus نیکسیو 

مکزامکیکنیسیکو یولپو -4 

 ۔ںیہ اردرک )ہے صرحنم پر ینپ(کم ںیاکخور 3 ای 2 یک

 نیسکوی )IPV( یولپو
 ںریکہظحالمتازویاستدیکیائمرہن یفااض

 ،ےلیئ ےک تامولمع یفااض ۔ئےیہاچیناجلمدبع کے ساای پر هگرلاسیتھچو کاخور کیا ں۔یکراوخ
 ۔

-Varicella (Chickenpox) Vaccine
 ۔ہے یالزم ینیل اکرخو کیایکساکپنچک ںیمرعم یک

2 

 هدایز ےس سا ای هام 12 ،ئےیل کے اءبلطماتم لےاوےنہو ایدپ بعد کے ساایوک 1997 ،ینورجمیک
 لےہپ سے ےنہو لخادںیمنڻراکنڈرک اکخور یرسدو یکنیسیکوےس 2012 ،چارم 3

 ۔ہے یتسکاجیدتقویبھ یسک بعد ےک فہوق مک از مکنایرمدےک اکخور اور 1 کاخور نیکل،ہے یالزم ینیل

،سے 2021 یئالجو میک - Hepatitis A (HAV) Vaccine
 ۔ئےیہاچیناجلمںیم مرعیکهادیز

 کونشیئزانیویمافآنیژڈوینابہرمهابر،ئےیلےکتاوملمعیافضا

Hepatitis A ےس سا ای هام 12 کاروخ لیہپ ں۔یکراوخ 2 مکزامکیکنیکسیو 

 ۔ںیرک لاک پر 8055-864-804 ای )ردنا ےک تاسیر فرص( 1-800-568-1929
 رپ ٹئاس بیو سا ،ےئیل ےک تامولعم نیرت هزات کی طئارش یتاسیر

 :ںیئاج ےل فیرتش
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements 
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http://www.vdh.virginia.gov/immunization/immunization-manual/acip
http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements
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