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 خانواده های عزیز دانش آموزان کالس هفتم و دوازدهم که در حال دریافت آموزش هستند،

تغیر کرد. این الزامات  ۲۰۲۰در طی مجمع عمومی سال  ۱۲و  ۷نیازهای واکسن برای دانش آموزان در حال ادریافت آموزش  کالس های 

، بخشهای محلی بهداشت قادر به تهیه کلینیک جهت انجام  COVID-19اعمال می شود. در طی بیماری همه گیر ۲۰۲۱از اول ژوالی جدید 

-۲۰۲۰بل از شروع سال تحصیلی نبودند. برای کمک به تأمین واکسن های مورد نیاز ق ۱۲و ۷واکسنهای دانش آموزان در حال آموزش کالس

 .همکاری می کند تا یک کلینیک واکسن را ارائه دهد SCPS ا، بخش بهداشت محلی ما ب۲۰۲۱

نیاز به برآورد تعداد واکسن های مورد نیاز در کلینیک انتقالی محتوا دارد. این کلینیک  برای تهیه کلینیک واکسن، منطقه بهداشتی رپهنیک

 .برگزار می شودکولونیل فورج  در پارکینگ رمپ اتوبوس دبیرستان ۷:۳۰الی  5ژوالی از ساعت  ۱۵چهارشنبه 

رویداد نیستید، داروخانه های محلی ما و ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی شما نیز قادر به تهیه واکسن های  ایناگر قادر به شرکت در 

 .مورد نیاز دانش آموز شما هستند

 :ت کننددانش آموزانی که وارد کالس هفتم می شوند باید واکسین های  زیر را دریاف

  واکسین Tdap. 

 دوز اول واکسن Meningococcal (MenACWY). 

 واکسن HPV.  پس از بررسی مواد آموزشی تأیید شده توسط هیئت بهداشت، والدین یا سرپرست، بنا به صالحت والدین یا

 .انتخاب کنند HPV سرپرستان، ممکن است کودک را برای عدم دریافت واکسن

 ۲۰۲۱آگوست  ۹را قبل از شروع مدرسه در Meningococcal دوازدهم می شوند الزم است اولین دوز واکسن دانش آموزانی که وارد کالس

 .دریافت کنند

یک سری دوز واکسن است، دانش آموزانی که وارد کالس دوازدهم می شوند و یک  Meningococcal (MenACWY)در حالی که واکسن 

 ، این شرایط را برآورده کرده اند.کرده اند دریافتسالگی یا بعد از آن  ۱۶دوز واکسن را در سن 

تماس   hokanace@staffordschools.netبا تشکر از شما برای کمک به ما در جمع آوری این اطالعات. اگر سوالی دارید لطفا با من در  

 بگیرید. 
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