راھنمای والدين در رابطه با تزريق واکسنھای

ضروری برای ورود به مدرسه
شروع از تاريخ  1جوالی 2019
دانشآموزانی که در مقاطع  TK/K-12پذيرفته شدهاند ،نياز به اين واکسنھا دارند:
• ديفتری ،کزاز و سياهسرفه )  DTaP، DTP، Tdapيا  5 - )Tdدوز
)در صورتی که اين واکسنھا در تولد  4سالگی يا بعد از آن به دانشآموزی تزريق شود ،تزريق  4دوز در اين دوره کافی است.
در صورتی که اين واکسنھا در تولد  7سالگی يا بعد از آن به دانشآموزی تزريق شود ،تزريق  3دوز در اين دوره کافی است(.
برای دانشآموزان مقطع 7ام تا 12ام ،تزريق حداقل  1دوز واکسن حاوی سياه سرفه در تولد  7سالگی يا بعد از آن ضروری است.

•  OPV) Polioيا  4 – (IPVدوز
)در صورتی که اين واکسنھا در تولد  4سالگی يا بعد از آن به دانشآموزی تزريق شود ،تزريق  3دوز در اين دوره کافی است(.

• ھپاتيت  B – 3دوز
)برای دانشآموزانی که وارد مقطع 7ام شدهاند ،اين واکسن ضروری نيست(

• سرخک ،اوريون و سرخچه ) 2 – )MMRدوز
)ھر دو دوز در تولد  1سالگی يا بعد از آن تزريق میشود(

• واکسن واريسال )آبله مرغان(  2 -دوز
اين پيشنيازھا در خصوص تزريق واکسن مربوط به دانشآموزانی است که به تازگی در اين مدارس پذيرفته شدهاند يا به تازگی به اين
مدارس منتقل شدهاند و شامل دانشآموزان تمامی مقاطع ،حتی دانشآموزان مقطع "گذار از پيش دبستانی به کودکستان )مقطع (transitional
 " kindergartenمیشود.

دانشآموزانی که مقطع 7ام را آغاز میکنند به اين واکسنھا نياز دارند:
• کزاز ،ديفتری ،سياهسرفه ) 1 – )Tdapدوز
)واکسن تقويت ايمنی در برابر سياه سرفه معموال در سن  11سالگی و باالتر از آن تزريق میشود(

•

واکسن واريسال )آبله مرغان(  2 -دوز
)اين واکسن معموال در سنين  12ماھگی و  4-6سالگی تزريق میشود(

عالوه بر اين ،پيش نياز تزريق واکسن برای مقاطع  ،TK/K-12برای دانشآموزان مقطع 7ام ھم که شرايط زير را دارند ،ضروری است:
• دانش آموزانی که قبال فرم درخواست معافيت به دليل عقايد شخصی را قبل از سال  2016و در زمان ورود به مقاطع بين مقطع /TK
کودکستان و مقطع 6ام ارائه دادند
•

دانشآموزانی که به تازگی پذيرش شدهاند

مدارک:
مدارس کاليفرنيا بايد مدارک مربوط به تزريق واکسن را برای تمامی دانشآموزانی که به تازگی در مقاطع تحصيلی بين مقطع /TK
کودکستان تا مقطع 12ام پذيرفته شدهاند و تمامی دانشآموزانی که پيش از ورود به مدارس کاليفرنيا ،تا مقطع 7ام تحصيل کردهاند ،بررسی
کنند .والدين بايد مدارک مربوط به تزريق واکسن کودکشان را به عنوان گواھی تزريق واکسن ،نشان دھند.
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