
 

 
 

 لاللتحاق بالصف الثاني عشر  ةالمطلوبلقاحات معلومات مھمة حول ال
 

رس في فرجینیا قبل دخول الصف الثاني  ا(المكورات السحائیة) مطلوب لجمیع الطالب الملتحقین بالمد MenACWYاللقاح المعزز  
 فرجینیا  من قانون 22.1 §- 271.2قسم لعشر وفقًا ل 

 
 معلومات عن المكورات السحائیة: 

ولكنھ خطیر تسببھ بكتیریا  (المكورات السحائیة) من مرض المكورات السحائیة، وھو مرض غیر شائع  MenACWYیقي لقاح   •        
 یمكن أن تؤدي 

 إلى عدوى شدیدة وحتى ممیتة.           
 عاًما.  23و  16المراھقون والشباب معرضون لخطر متزاید، خاصة بین سن   •        
لتوفیر حمایة خالل   16حتى إذا كنت أنت/الطالب قد تلقیت جرعة سابقة كمراھق، فإن المراھقین یحتاجون إلى جرعة في سن   •        

  ااألعمار التي یكونو
 مرور الوقت. مع فیھا أكثر عرضة للخطر، حیث تقل الحمایة            

 
 تفاصیل المتطلبات: 

تم إعطاؤه في  فلك، بحیث یكون قد ط  /أنت(المكورات السحائیة)  MenACWYالمعزز  أخذ اللقاح جب علیك تقدیم دلیل على توی   •        
 بعد عید  أو 

 ) إلى عیادة المدرسة قبل الیوم األول من الصف الثاني عشر. ةأو دینی  ةطبی سباب  أل(أو دلیل على اإلعفاء المیالد السادس عشر             
في   حضوری�ااألنشطة ب المدرسة أو تحاق ب ل ة لتستطیع االثیحدالخاصة بك أو بطفلك  MenACWY ة تطعیمكون وثیقتیجب أن   •        

 لعام الدراسي  ا
           2023-2024 . 

 
 ؟ MenACWYلقاح الحصول على  فلكط/أنت أین یمكنك

و   Tdapفي مدرستك لتحدید أي من الخیارات التالیة لتلقي لقاحات   public health nurseتحدث إلى ممرضة الصحة العامة 
MenACWY  وHPV فلك ھي األفضل لك/لط : 

 ك فللط لك/الرعایة الصحیة األولیة  مزود   •        
          o    المدرسة!  العودة إلىلزحام وقت موعدًا اآلن لتجنب اخذ من خالل خطط التأمین. مغطى ھذا اللقاح المطلوب كون عادة ما ی 

 Washington Blvd  2100في   مقاطعة أرلینغتونتطعیم عیادة   •        
           o    اللقاحات المطلوبة مثل عطى تMenACWY  قد تتطلب لقاحات أخرى موصى بھا دفع  و (المكورات السحائیة) مجانًا؛

   رسوم (انظر الموقع
 ) اإللكتروني                    

               o     أیام وساعات العمل ھنا: تجدونOfficial Website of Arlington County  –Immunization Clinic 
(arlingtonva.us).   ال بد من أخذ 

 قد تتغیر. االنتظارموعد، وأوقات                     
 ثانویة ال تكالعیادة الصحیة في مدرس  •        

               o    توفر العیادة الصحیة سhealth clinic  ًلقاح ب لتطعیم ا لفي مدرستك فرصMenACWY    في وقت الحق من  في المدرسة
 ھذا الربیع 

               o    ذه اللقاحات في العیادة المدرسیة، ولكن سیتم تقییم األھلیة وحالة التأمین كجزء من عملیة الموافقة  ھخذ  ال توجد تكلفة أل
 اإللزامیة 

               o     إذا لم یكن من الممكن إعطاء اللقاح في المدرسة ألي سبب من األسباب، فستظل مسؤولیة الوالد/الوصي التأكد من امتثال
 الطالب لجمیع متطلبات  

 لقاح دخول المدرسة                     
 

في  المفیدة على موقع الویب الخاص بوزارة الصحة  متكررةفیرجینیا الحالي واألسئلة القانون معلومات إضافیة، بما في ذلك  تجد
یرجى التواصل مع ممرضة  .  Immunization (virginia.gov) –School Requirements -فیرجینیا: متطلبات المدرسة  

 أسئلة.  ةفي مدرستك إذا كان لدیك أی public health nurseالصحة العامة 
 
 

https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/health/documents/clinic-contact-info-for-website-1-19-23.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Public-Health/Health-Clinics-and-Services/Immunization-Clinic
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Public-Health/Health-Clinics-and-Services/Immunization-Clinic
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/health/documents/clinic-contact-info-for-website-1-19-23.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/health/documents/clinic-contact-info-for-website-1-19-23.pdf

