
�ুেল ভিতর্ র �াে�য্র নিথপে�র �েয়াজনীয়তাসমূহ 
 
আিলর্ংটন পাবিলক �ুলস (APS) ও ে�ট অব ভািজর্ িনয়ার �থমবার �ুেল ভিতর্  হেত যাওয়া িশ�াথ�েদর ে�ে� 
িন�িলিখত �াে�য্র নিথপ� �দান করার �েয়াজন: 
 
1. শারীিরক পরী�া: http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf 

�াক-�ুল েথেক শর কের 5ম ে�ণীেত পযর্� ভিতর্  হেত যাওয়া সকল নতুন িশ�াথ�র একিট শারীিরক পরী�ার (�ুেল 
ভিতর্ র অনিধক একবছর আেগ স�ূণর্ করা) �েয়াজন রেয়েছ। তদিতির�, সকল িক�ারগােটর্ ন িশ�াথ�র জনয্ একিট 
কের নতুন শারীিরক পরী�ার �েয়াজন, এমনিক েসই িশ�াথ� এর আেগ APS �াক-�ুল কাযর্�েম তা �দান কের 
থাকেলও। 

 
2. য�া পরী�ণ:  

TB এর ঝঁুিক মলূয্ায়েনর েনেগিটভ নিথভুি� (https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-
Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf) অথবা �ুেল ভিতর্ র অনিধক একবছর আেগ একিট TB পরী�ণ  
(�ক বা র�) পরী�া স�ূণর্ করার ফলাফল সকল নতুন APS িশ�াথ�র জনয্ �েয়াজনীয়। TB পরী�ণ পরী�ািট পিজিটভ হেল 
ভিতর্ র আেগ একিট ল�ণ মলূয্ায়েনর �েয়াজন এবং �ুল শর হওয়ার পেরর 21 িদেনর মেধয্ বেুকর একিট এ�-ের করােনার 
�েয়াজন। এর আেগ APS-এ �াক-�ুল িশ�াথ� িহেসেব েরিজ�াডর্  িশ�াথ�েদর TB এর ঝঁুিকর মলূয্ায়ন েনেগিটভ হওয়া অথবা 

িক�ারগােটর্ েনর �থমিদেনর অনিধক একবছর আেগ TB পরী�ণ পরী�া স�ূণর্ করা আবশয্ক।  
 

3. িটকাকরণসমূহ:  
�ুল ভিতর্ র জনয্ অসংখয্ িটকাকরেণর �েয়াজন রেয়েছ। নীেচ সাধারণ িটকা েনওয়ার �েয়াজনীয়তাগিল েদখােনা 
হেয়েছ। এই �েয়াজনীয়তাগিল স�েকর্  আরও িনিদর্� িববরেণর জনয্ এই ওেয়বসাইটিট েদখুন: 
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/  

a. িডপিথিরয়া, িটেটনাস ও পাটুর্ িসস (DTaP, DTP, or Tdap) – 4থর্ জ�িদেন বা তার পের একিট সহ অ�তপে� 
4িট DTP/DTaP (িডপিথিরয়া / িটেটনাস / পাটুর্ িসস) অথবা 7 বছর বা তার েবিশ বয়স হেল 3 Tds (িটেটনাস/ 
িডপিথিরয়া)। 11 বছর বয়স হেয়েছ এমন সকল িশ�াথ�র একিট Tdap ব�ুার েনওয়ার �েয়াজন।  

b. েপািলওর িটকা – অ�তপে� 4িট েডাজ। চতুথর্ জ�িদেন বা তার পের একিট েডাজ েদওয়া আবশয্ক।  
c. েহপাটাইিটস B িটকা – সকল িশ�াথ�র জনয্ েহপাটাইিটস B িটকার 3িট েডােজর স�ূণর্ ে�ণীর �েয়াজন রেয়েছ। 

��বয্ - FDA েকবলমা� 11-15 বছর বয়সী িকেশার-িকেশারীেদর জনয্ এবং েকবলমা� Merck �য্াে�র 
(িরকি�ভয্া� HB) অয্াডা� ফমুর্েলশন েহপাটাইিটস B িটকা বয্বহার করা হেলই একিট 2-েডােজর সময়সূিচর 
অনমুিত েদয়। 11-15 বছর বয়সী িকেশার-িকেশারীেদর জনয্ একিট 2-েডােজর সময়সূিচ বয্বহৃত হেল তা �ুেলর 
ফেমর্ ��ভােব নিথভু� থাকা আবশয্ক। 

d. হাম, মা�স ও রেবলা (MMR) এর িটকা – অ�তপে� 2িট েডাজ। েবিশরভাগ িশ�াথ� MMR িটকার একিট 
সমাহার পায় – যিদও, িটকাগিল এককভােব েদওয়া হেল অ�তপে� হােমর জনয্ 2িট, মা�েসর জনয্ 2িট ও 
রেবলার জনয্ 1িট িটকার �েয়াজন। �িতিট উপাদােনর �থম েডাজ (অথবা MMR িটকার সমাহােরর জনয্) 12 
মাস বা তার েবিশ বয়েস এবং ি�তীয় েডাজ িক�ারগােটর্ েন ভিতর্ র আেগ েদওয়া আবশয্ক। 

e. ভয্ািরেসলা (জলবস�) িটকা – অ�তপে� 2িট েডাজ। �থম েডাজ 12 মাস বা তার েবিশ বয়েস এবং ি�তীয় 
েডাজ িক�ারগােটর্ েন ভিতর্ র আেগ েদওয়া আবশয্ক। (বয্িত�ম – েয সকল িশ�াথ� 3 মাচর্ , 2010 তািরেখর আেগ 

িক�ারগােটর্ েন �েবশ কেরেছ তােদর জনয্ মা� 1িট েডাজ েনওয়ার �েয়াজন রেয়েছ)।  
f. িহউময্ান পয্ািপেলামাভাইরাস ভয্াকিসন (HPV) – CDC এর �ারা েমেয়েদর ও েছেলেদর উভেয়র জেনয্ই 11 – 12 

বছর বয়েস রিটন িটকাকরেণর সপুািরশ করা হয়। 15 বছেরর কমবয়সী িশ�াথ�েদর জনয্ 2িট েডােজর সপুািরশ 
করা হয়; 15 বছর বা তার েবিশ বয়েসর জনয্ 3িট েডােজর। ষ� ে�ণীেত ভিতর্  হেত চলা েমেয়েদর এই ে�ণীর 
অ�ত �থমিট েনওয়ার �েয়াজন, তেব িপতামাতাগণ জিরমানা ছাড়াই না েনওয়া েবেছ িনেত পােরন।  

g. িহেমাফাইলাস ইন�ুেয়ি� টাইপ b (Hib) িটকা – এই িটকািট েকবলমা� 60 মােসর কমবয়সী িশ�াথ�েদর জনয্ই 
�েয়াজন। �েয়াজনীয় েডােজর সংখয্া �থম েডাজ েনওয়ার বয়েসর উপর িনভর্ র করেব। 

http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/


h. িনউেমাক�াল (PCV) িটকা – এই িটকািট েকবলমা� 60 মােসর কমবয়সী িশ�াথ�েদর জনয্ই �েয়াজন। �থম 
েডাজ েনওয়ার বয়েসর উপর িনভর্ র কের এক েথেক চারিট েডাজ েনওয়ার �েয়াজন।  

�া�য্ ভিতর্ র ফমর্ েপেত অনু�হ কের এই ওেয়বসাইটিট েদখুন: https://www.apsva.us/registering-your-student 
অথবা আপনার �ুেলর েরিজ�ার বা ি�িনেকর কম�র কােছ েজেন িনন।  

https://www.apsva.us/registering-your-child

