
 

 
 الوثائق الصحیة المطلوبة للدخول للمدارس

لتقدیم الوثائق الصحیة ضرورة إلى المدرسة ألول مره ین خلاالطالب الدمن ووالیة فرجینیا  (APS)  رلینغتونالعامة بأمدارس التتدطلب 
 :التالیة
 content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf-http://apsva.us/wp  البدني:الطبي الفحص  .1

ن یدخلون مرحلھ ما قبل مطلوب لجمیع الطالب الجدد الذیوھو دخول المدرسة) من قبل عام واحد یجب أن یتم البدني ( الطبي  الفحص
طالب ریاض األطفال، حتى لو  لجمیعالبدني الجدید مطلوب الطبي  حتى الصف الخامس.  باالضافھ إلى ذلك ، فان الفحصوالمدرسة 

  APS بآرلینغتون ج المدارس العامة عند الدخول إلى برناموثیقة فحص سابقة قدم ن وأكان الطالب سبق 
 

  ـــل:فحص الس .2

 ـلسلبي لمخاطر السالتقییم للتوثیق 
(https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf)  

ب الجدد طالاللدخول جمیع  ةمطلوبوھي لمدرسة قبل الدخول لواحده السنھ تمت في فترة ال تتجاوز ال(الجلد أو الدم) التي  أو نتائج فحص السل
ً    APSلمدارس إرلینغتون   على ، فانھ یلزم اجراء تقییم لالعراض قبل الدخول ویلزم اجراء أشعھ سینیة وإذا كان اختبار فحص السل إیجابیا
ً  21الصدر في غضون  ً في بدء البعد   یوما كمرحلھ ما قبل المدرسة  APSلمدارس إرلینغتون  في  الدراسة.  یجب علي الطالب المسجلین سابقا

   ل. روضھ األطفادخولھم ل ان یكون لدیھم تقییم سلبي لمخاطر السل أو اختبار للكشف عن السل في موعد ال یتجاوز سنھ واحده قبل الیوم األول من
  : طعیمالت .3

 العدید من التطعیمات المطلوبة لدخول المدرسة.  وترد أدناه متطلبات التطعیم العامة.  لمزید من التفاصیل المحددة حول ھذه المتطلبات، ھناك
 /http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirementsیرجى الرجوع إلى ھذا الموقع

جرعة واحدة ع م  (السعال الدیكي DTaP)  من التطعیم أو الداعم  على األقل أربع جرعات الخناق، الكزاز، والسعال الدیكي .أ
  ات أو أكثر.  مطلوب الداعمسنو 7 كان عمر الطفل  إذا (الكزاز/الخناق)  Tds 3 الداعم  أو ) 4د الرابع (میالالبعد عید عند/

Tdp  ر. سنھ من العم 11الطالب الذین بلغوا جمیع ل  
  .جرعات. یجب ان تدار جرعھ واحده في أو بعد عید المیالد الرابع 4ما ال یقل عن  – لقاح شلل الحمام .ب
وافقت -مطلوبھ لجمیع الطالب. مالحظھ B جرعات من لقاح التھاب الكبد 3سلسلھ كاملھ من  – B لقاح التھاب الكبد الوبائي .ت

سنھ من العمر وفقط عندما  15-11 البالغین  فقط للمراھقین ) 2تین (جرعمكون من علي جدول  FDA"  االغذیھ والعقاقیر"إدارة 
دول اللقاح. إذا تم استخدام ج B التھاب الكبدضد تركیبھ البالغین  (RECOMBIVAX HB) یتم استخدام العالمة التجاریة میرك

 .المدرسة نموذج سنھ من العمر فانھ یجب ان تكون موثقھ بوضوح في  15-11للمراھقین  ) 2تین (الجرع
بحد ادني جرعتین.  ویحصل معظم الطالب علي اللقاح المركب لمرض الحصبة  – لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الحمیراء .ث

) ضد الحصبة، وجرعتین 2التطعیم مرتین (ومع ذلك ، إذا كانت اللقاحات تدار بشكل فردي ، فانھ یلزم الحد األدنى من -النفاسیة
عة االولي لكل مكون (أو اللقاح المركب لمعدل الحمیراء.  ویجب ان تدار الجر) ضد 1( واحده وجرعة النكاف، ضد  ) 2( ینتاثن

 .ریاض األطفالدخول شھرا أو أكثر والجرعة الثانیة قبل  12وفیات األمھات) في سن 
شھرا أو أكثر والجرعة الثانیة قبل  12الجرعة االولي في سن  عطىتكحد ادني.  یجب ان ) 2تین (جرع – لقاح الحماق (الجدري) .ج

   .)2010  مارس 3مطلوب جرعھ واحده فقط للطالب الذین دخلوا روضھ األطفال قبل  –ثناء ریاض األطفال.  (استدخول 
ل "مركز ات والفتیان من قبیلكل من الفت 12 – 11یوصي بالتطعیم الروتیني في سن  – لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري .ح

جرعات  ) 3وثالث (  سنھ؛ 15تقل أعمارھم عن للطالب الذین ) 2(یوصي بجرعتین   (CDC)مكافحة األمراض والوقایة منھا" 
ات الالتي یدخلن الصف السادس ان یحصلن علي األقل علي الجرعة االولي من یأو أكبر. ویطلب من الفتسنة   15 كان العمر  إذا

  ة. قوبالتعرض للعدون رفض ھذه السلسلة، ولكن یجوز للوالدین ان یختارا ال
شھرا. عدد الجرعات  60ھذا اللقاح مطلوب فقط للطالب الذین تقل أعمارھم عن -(التطعیم) لقاح النزلة النزفیة من النوع ب .خ

 .المطلوبة یعتمد علي العمر عند تلقي الجرعة االولي
وتتراوح الجرعات . اً شھر 60 الذین تقل أعمارھم عن ھذا اللقاح مطلوب فقط للطالب  – اللقاح (PCV) المكورات الرئویة .د

  . الجرعة االوليإعطاء اعتمادا علي العمر عند  ، جرعات) 4( إلى أربع )  1ة واحدة (المطلوبة ما بین جرع

 
المسجل  مراجعة أو  student-your-https://www.apsva.us/registeringللحصول علي استمارات الدخول الصحیة، یرجى الرجوع إلى ھذا الموقع: 

  الخاص بالمدرسة أو موظفي العیادة.
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