
 
 
 

Important Information About Required Vaccinations for 7th Grade Entry-Mongolian 
7-р ангид ороход зориулсан шаардлагатай вакцины тухай чухал мэдээлэл  

Виржиниа мужийн хуулийн § 22.1-271.2-д заасны дагуу 7-р ангид элсэхээс өмнө Виржиниа мужид 
сургуульд сурдаг бүх сурагчид Tdap вакцин, MenACWY (менингококк) вакцин болон ХПВ-ийн вакцин 
хийлгэсэн байх шаардлагатай 
Вакцины мэдээлэл:  

• Tdap вакцин нь татран, сахуу, хөхүүл ханиалгах өвчнөөс хамгаална. Эдгээр нь ноцтой өвчин бөгөөд 
ихэнх сурагчид багадаа эдгээр өвчний эсрэг вакцин хийлгэсэн ч тэднийг болон эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийг үргэлжлүүлэн хамгаалахын тулд тэдэнд "нэмэлт" тун хэрэгтэй байдаг. 

• MenACWY (менингококк) вакцин нь хүнд, бүр үхэлд хүргэх аюултай бактерийн гаралтай ховор өвчин 
болох менингококкийн өвчнөөс хамгаалдаг. Өсвөр насныхан болон залуучууд энэ өвчнөөр өвчлөх 
эрсдэл өндөр байдаг. 12-р ангид орохын өмнө нэмэлт тун шаардлагатай болно. 

• ХПВ-ийн вакцин нь умайн хүзүүний хорт хавдар зэрэг зургаан төрлийн хорт хавдар үүсгэдэг хүний 
хөхөнцөр вирусийн халдвараас сэргийлдэг. 

 
Tdap болон MenACWY шаардлагын дэлгэрэнгүй: 

• Та сурагчийнхаа Tdap болон MenACWY (менингококк) вакцин хийлгэсэн тухай нотлох баримтаа (эсвэл 
эмнэлгийн болон шашны шалтгаант чөлөөлөлтийн нотолгоог) долдугаар ангийн эхний өдрөөс өмнө 
сургуулийн клиникт ирүүлэх ёстой. 

• 7 наснаас өмнө өгсөн Tdap тун, 10 наснаас өмнө өгсөн MenACWY тунг тооцох боломжгүй. 
• Таны сурагч 2023-2024 оны хичээлийн жилд биечлэн сургууль эсвэл үйл ажиллагаанд 

оролцохын тулд Tdap болон MenACWY-ийн баримтжуулсан нотолгоо нь шинэчлэгдсэн байх 
ёстой. 

ХПВ-ийн шаардлагын дэлгэрэнгүй:  
• Долдугаар ангид элсэн орж буй сурагчид ХПВ-ийн вакциныг 2 тунгаар бүрэн хийлгэх шаардлагатай. 

o Эрүүл мэндийн зөвлөлөөс баталсан боловсролын материалыг хянаж үзсэний дараа эцэг эх, 
асран хамгаалагч нь өөрийн үзэмжээр сурагчдаа ХПВ-ын вакцин хийлгэхгүй байхыг сонгож 
болно. Эцэг эх нь сурагчдаа энэ вакциныг авахгүй байхыг сонгосон бол чөлөөлөх маягт 
эсвэл бичгэн баримт ШААРДЛАГАГҮЙ. 

• Та ХПВ-ийн үр нөлөө, ач холбогдлын тухай Улсын эрүүл мэндийн комиссараас ирүүлсэн захидал зэрэг 
мэдээллийг эндээс авах боломжтой: ХПВ-ийн мэдээллийн захидал 
 

Сурагч хаана вакцин хийлгүүлж болох вэ? 
Сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндийн сувилагчтай ярилцаж таны сурагчийн хувьд Tdap, MenACWY, болон 
ХПВ вакциныг хийлгэх дараах хувилбарын аль тохиромжтойг тодорхойлно уу:  

• Сурагчийн үндсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч 
o Эдгээр шаардлагатай вакциныг ихэвчлэн даатгалын төлөвлөгөөнд хамруулдаг. Сургуульд 

орохын өмнө яаравчлахаас зайлсхийхийн тулд яг одоо цаг товлоорой! Энэ нь мөн эрүүл 
мэндийн бүрэн үнэлгээ хийх сайхан боломж юм. 

• Вашингтон өргөн чөлөө 2100 дахь Арлингтон каунтигийн дархлаажуулалтын эмнэлэг 
o Tdap, MenACWY (Менингококк), ХПВ зэрэг шаардлагатай вакцинуудыг үнэ төлбөргүй хийдэг; 

бусад санал болгож буй вакцинууд нь төлбөртэй байж болно (вэбсайтыг үзнэ үү) 
o Цаг товлох шаардлагатай бөгөөд хүлээх хугацаа өөр байж болно. Үйл ажиллагааны өдөр, цагийг 

эндээс харж болно: Дархлаажуулалтын эмнэлэг – Арлингтон мужийн албан ёсны вэбсайт 
(arlingtonva.us). 

• Сурагчийн дунд сургуулийн эрүүл мэндийн эмнэлэг 
o Танай сургуулийн эрүүл мэндийн эмнэлэг энэ хаврын сүүлээр Tdap, MenACWY, HPV 

вакцинжуулалтыг сургуульд түшиглэн вакцинжуулах боломжийг олгоно. 
o Сургуулийн клиникт эдгээр вакциныг хүлээн авахад ямар ч зардал гарахгүй ч хамрагдах байдал, 

даатгалын статусыг заавал зөвшөөрөл авах үйл явцын нэг хэсэг болгон үнэлнэ. 
o Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар тухайн сургуульд вакцин хийх боломжгүй бол сурагчийг 

сургуульд орох вакцины бүх шаардлагыг дагаж мөрдөх нь эцэг эх/асран хамгаалагчийн үүрэг 
хэвээр байна. 

Та Виржиниагийн одоогийн хууль болон тустай түгээмэл асуултууд зэрэг нэмэлт мэдээллийг Виржиниа 
мужийн Эрүүл мэндийн газрын вэбсайтаас авах боломжтой: Сургуулийн шаардлага - Дархлаажуулалт 
(virginia.gov). Хэрэв танд асуулт байвал сургуулийнхаа олон нийтийн эрүүл мэндийн сувилагчтай 
холбогдоно уу. 

https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/health/documents/clinic-contact-info-for-website-1-19-23.pdf

