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االعزاء عائالت طالب الصف السابع و  /أو الثاني عشر ،
تم تحديث متطلبات اللقاح لطالب الصفين السابع والثاني عشر الصاعدين خالل الجمعية العامة لعام  .٢٠٢٠تسري المتطلبات الجديدة
اعتبارً ا من  ١يوليو  .٢٠٢١خالل جائحة كوفيد  ، ١٩لم تتمكن إدارات الصحة المحلية من توفير عيادة إلدارة اللقاحات لطالبنا
الصاعدين في الصفين السابع والثاني عشر .للمساعدة في توفير اللقاحات المطلوبة قبل بداية العام الدراسي  ، ٢٠٢٢-٢٠٢١تشارك
وزارة الصحة المحلية لدينا مع إدارة مدارس مقاطعة ستافورد لتوفير عيادة اللقاح وانتم في السيارة.
من أجل توفير عيادة اللقاح  ،تتطلب منطقة راباهانوك الصحية تقدير عدد اللقاحات المطلوبة في عيادة اللقاح .ستقام هذه العيادة يوم
األربعاء  ١٥يوليو من الساعة  ٧:٣٠-٥مسا ًء في ساحة انتظار حافالت مدرسة كولونيال فورج الثانوية.
إذا لم تكن قادرً ا على الحضور ،فسيكون بمقدور الصيدليات المحلية لدينا ومقدم الرعاية الصحية الشخصي الخاص بك أيضًا تزويد
الطالب باللقاحات المطلوبة.
يجب على الطالب الملتحقين بالصف السابع الحصول على:
●
●
●

تعزيز لقاح تى-داب (التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي) .Tdap booster
الجرعة األولى من لقاح المكورات السحائية (.Meningococcal vaccine (MenACWY
لقاح الورم الحليمي البشري  .HPV vaccineبعد مراجعة المواد التعليمية المعتمدة من قبل مجلس الصحة  ،يجوز
للوالد أو الوصي  ،وف ًقا لتقدير الوالد أو الوصي وحده  ،اختيار عدم تلقي الطفل لقاح الورم الحليمي البشري HPV
.vaccine

يُطلب من الطالب الملتحقين بالصف الثاني عشر الحصول على الجرعة األولى من لقاح المكورات السحائية (Meningococcal
 (MenACWYقبل بدء المدرسة في  ٩أغسطس .٢٠٢١
بينما لقاح المكورات السحائية ( )MenACWYعبارة عن سلسلة من جرعتين من اللقاحات  ،فإن الطالب الذين يدخلون الصف الثاني
عشر والذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح في سن  ١٦أو بعد ذلك قد استوفوا الشرط المطلوب.
شكرا لك على مساعدتك في جمع هذه المعلومات .إذا كان لديك أي أسئلة  ،يرجى االتصال بي على
.hokanace@staffordschools.net
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