
 
 

 
 

Important Information About Required Vaccinations for 7th Grade Entry-Arabic  
 سابع لاللتحاق بالصف ال  ةالمطلوبلقاحات معلومات مھمة حول ال

لجمیع الطالب الملتحقین    ة(المكورات السحائیة) ولقاح فیروس الورم الحلیمي البشري مطلوب  MenACWYولقاح    Tdapلقاح 
 فرجینیا  من قانون 22.1 §- 271.2قسم لبالمدرسة في فرجینیا قبل دخول الصف السابع وفقًا ل

 
 : لقاحمعلومات عن ال

 لقاحات   اتلقوقد معظم الطالب   أنیقي من التیتانوس والدفتیریا والسعال الدیكي. ھذه أمراض خطیرة وبینما  Tdapلقاح    •       
 " لمواصلة حمایتھم وحمایة األشخاص من  ة معززجرعة ضد ھذه األمراض عندما كانوا أصغر سناً، فإنھم یحتاجون إلى "           
 حولھم.            

 یقي من مرض المكورات السحائیة، وھو مرض بكتیري غیر شائع ولكنھ   (المكورات السحائیة)  MenACWYلقاح     •       
             خطیر یمكن أن یؤدي إلى عدوى شدیدة، وحتى ممیتة. یتعرض المراھقون والشباب لخطر متزاید لإلصابة بھذا المرض.            

 .سابعستكون ھناك حاجة لجرعة معززة قبل دخول الصف ال            
 ستة أنواع من   یمنع العدوى من فیروس الورم الحلیمي البشري الذي یمكن أن یسبب HPVلقاح     •       

 السرطان، بما في ذلك معظم حاالت سرطان عنق الرحم.             
 : HPVالحاجة للقاحات تفاصیل 

إلى  )ةأو دینی  ةطبی ألسباب (المكورات السحائیة) (أو دلیل على اإلعفاء  MenACWYو  Tdapلقاحات أخذ طفلك جب علیك تقدیم دلیل على توی     •       
 عیادة 

  المدرسة قبل الیوم األول من الصف السابع.            
 العاشرة.  التي تُعطى قبل سن  MenACWYوجرعات  السابعة  التي تُعطى قبل سن  Tdapجرعات  ال یمكن احتساب      •       
ا في  ی� حضورنشطة باألمدرسة أو لا من االلتحاق ب فلكحتى یتمكن ط MenACWYو    Tdap خذ لقاحاتألمحّدث  یجب أن یكون دلیل موثق    •        

 لعام  ا
 . 2024-2023الدراسي             

 : HPV تفاصیل متطلبات فیروس الورم الحلیمي البشري
 للطالب الذین یدخلون الصف السابع. HPVجرعتین من لقاح كاملة من  مطلوب سلسلة     •       

                o     لقاح  قرر عدم أخذ طفلھ التعلیمیة المعتمدة من قبل مجلس الصحة، یجوز للوالد أو الوصي، وفقًا لتقدیره الخاص، أن ی بعد مراجعة المواد
HPV .  إذا 

 . ة مطلوب غیرخطیة تكون ال ة نموذج اإلعفاء أو الوثیق، فإن لھ ھذا اللقاحفاختار الوالد أن ال یتلقى ط                       
  HPV :HPV information letterمن مفوض الصحة بالوالیة حول فعالیة وأھمیة  كتابھذه المعلومات ھنا، بما في ذلك  تجد    •       

 
 لتلقي اللقاحات؟ لذھاب بطفلي أین یمكنني ا

و   Tdapلقاحات  ى طفلكتلقی لل ض ھو األفمن الخیارات التالیة  أيفي مدرستك لتحدید   public health nurseتحدث إلى ممرضة الصحة العامة 
MenACWY  وHPV : 

 ك فل الرعایة الصحیة األولیة لطزود م  •      
         o   ھذه أیًضا فرصة جیدة  العودة إلى المدرسة!لزحام وقت ھذه اللقاحات المطلوبة عادة ما تغطیھا خطط التأمین. حدد موعدًا اآلن لتجنب ا

 إلجراء تقییم 
 امل. شصحي                  

 Washington Blvd  2100في طعیم  رلینغتون للت آعیادة مقاطعة   •      
   o     بما فیھا اللقاحات المطلوبة عطى تTdap  وMenACWY   (المكورات السحائیة) مجانًا؛ قد تتطلب لقاحات أخرى موصى بھا دفع رسوم

 (انظر  
 ) اإللكتروني  الموقع                    

              o    أیام وساعات العمل ھنا:  قد تتغیر. تجدون   االنتظاروأوقات  ،موعدتحدید  ال بد من 
rlington County (arlingtonva.us)Official Website of A –Immunization Clinic  

 ة طفلك المتوسطة العیادة الصحیة في مدرس   •      
               o    توفر العیادة الصحیة سh clinichealt  ًاتلقاحب لتطعیم ا لفي مدرستك فرص Tdap   وMenACWY  وHPV   في وقت الحق  في المدرسة

                من ھذا 
 .الربیع                    

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

فیرجینیا: في مفیدة على موقع الویب الخاص بوزارة الصحة   متكررةیا الحالي وأسئلة فیرجین قانون معلومات إضافیة، بما في ذلك   تجد
  ممرضة الصحة العامة . یرجى التواصل مع Immunization (virginia.gov) –School Requirements - متطلبات المدرسة 

public health nurse  أسئلة.  ةفي مدرستك إذا كان لدیك أی 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/11/2021/03/HPV_Letter_Spring.pdf
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/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

