
የትምህርት ቤት የመግቢያ የጤና ሰነድ መስፈርቶች 
 
 
አርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) እና የቨርጂኒያ ግዛት ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገቡ ተማሪዎች 
የሚከተሉትን የጤና ሰነዶች እንዲያቀርቡ ይጠይቃሉ፦ 

 
1. የአካል ምርመራ*፦  http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf 

መዋዕለ ሕፃናት እስከ 5ኛ ክፍል ለሚመዘገቡ ለሁሉም አዲስ ተማሪዎች የአካል ምርመራ (ከትምህርት ቤት ከሚገቡበት አንድ 
ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተሞላ) ያስፈልጋል።  በተጨማሪም፣ ምንም እንኳን ተማሪው APS መዋዕለ ሕፃናት መርሀግብር 
ላይ አንድ ያቀረበ ቢሆንም ለሁሉም መዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች አዲስ የአካል ምርመራ ያስፈልጋል።  

 
2. የሳንባ ነቀርሳ ምርመራ፦   

የኔጋቲቭ ቲቢ አደጋ ምርመራ ሰነድ (https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-
Students-Updated-2.18.pdf) ወይም ለሁሉም አዲስ APS ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ምዝገባ አንድ ዓመት በላይ ያልዘለለ 
የቲቢ ምርመራ (የቆዳ ወይም የሳንባ) ምርመራ ያስፈልጋል።  የቲቢ ማጣሪያ ምርመራ ፖዘቲቭ ሆኖ ከተገኘ፣ ከመመዝገብ 
በፊት የምልክቶች ግምገማ ያስፈልጋል እና ትምህርት ከተጀመረ 21 ቀናት ውስጥ የደረት ኤክሲሬይ ያስፈልጋል።  የመዋዕለ 
ሕፃናት ተማሪዎች ኔጌቲቭ ቲቢ አደጋ በ ምርመራ ውጤት እንደሚጠቀምባቸው APS ውስጥ ከዚህ ቀደም የተመዘገቡ 
ተማሪዎች ወይም ከመዋዕለ ሕፃናት የመጀመሪያ ቀን አንድ አመት በፊት የቲቢ ማጣሪያ ምርመራ ማጠናቀቅ አለባቸው።   

 
3. ክትባቶች፦   

ለትምህርት ቤት ምዝገባ ብዙ ክትባቶች ያስፈልጋሉ።  አጠቃላይ የክትባት መስፈርቶች ከታች ይታያል።  ስለ እነዚህ 
መስፈርቶች ለተጨማሪ ልዩ ዝርዝሮች፣ ይሄንን ድረገጽ ይመልከቱ፦  
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/  

a. ዲፒቲሪያ፣ ቴታነስ እና ፔርቱሲስ (DTaP፣ DTP፣ ወይም Tdap) – ቢያንስ 4 DTP/DTaP (ዲፒቲሪያ /ቴታነስ/ 
ፔርቱሲስ) አንድ ከ 4ኛ ልደት ዓመት ላይ/በኋላ ወይም 3 Tds (ቴታነስ/ ዲፒቲሪያ) 7 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ።  
ወደ 7 ኛ ክፍል ወይም ከዚያ በላይ ለሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ Tdap ማጠናከሪያ ያስፈልጋል ፡፡ 

b. ፖሊዮ ክትባት – ቢያንስ 4 ጠብታዎች። አንድ ጠብታ ከአራተኛ ልደት ዓመት ላይ ወይም በኋላ።  
c. ሄፐታቲስ ቢ ክትባት – ለሁሉም ተማሪዎች 3 ጠብታ የሄፓቲስስ ቢ ክትባት የተሟላ ክትትል። ማስታወሻ - ዕድሚያቸው 

ከ11-15 ዓመት የሞላቸው ገረምሶች ብቻ FDA የ 2-ጠብታ መርሀግብር ያረጋግጣል እና የሜርክ ብራንድ 
(RECOMBIVAX HB) አዋቂ ፎርሙሌሽን ሄፓቴቲስ ቢ ክትባት ያገለግላል። የ 2-ጠብታ መርሀግብር ዕድሚያቸው ከ 
11-15 ዓመት ለሆኑ ታዳጊዎች በትምህርት ቤት ቅጽ ላይ በግልጽ በሆነ ምክንያት ሰነድ ላይ ሰፍሯል። 

d. ሚዝለስ፣ ማምፕስ እና ሩቤላ (MMR) ክትባት – ዝቅተኛ ቢያንስ 2 ክትባቶች።  ብዙ ተማሪዎች MMR ክትባት 
ጥምረትን ይቀበላል – ሆኖም ግን፣ ክትባቶቹ ለየብቻ የተደረጉ ከሆነ፣ ቢያንስ 2 ሚዝለስ፣  2 ማምፕስ፣ እና 1 ሩቤላ 
ያስፈልጋሉ።  የእያንዳንዱ ክፍል የመጀመራው ጠብታ (ወይም ለተቀናጀው MMR ክትባት) በ 12 ወር ዕድሜ ወይም 
ከዚያ በላይ የሆኑ እና ለመዋዕለ ህፃናት ደግም ሁለት ጠብታ መወሰድ አለበት። 

e. ቫርሲላ (ቺክንፖክስ) ክትባት – ቢያንስ 2 ጠብታዎች።  የመጀመራው ጠብታ በ 12 ወር ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ 
የሆኑ እና ለመዋዕለ ህፃናት ደግም ሁለት ጠብታ መወሰድ አለበት።  (ልዩ – ማርች 3 ቀን፣ 2010 በፊት መዋዕለ ሕፃናት 
የገቡ ተማሪዎች 1 ጠብታ ብቻ)።   

f. የሄፐታይተስ ኤ ክትባት - ከጁን 21 ቀን 2021 ጀምሮ ቢያንስ  የ 2 የሄፐታይተስ ኤ መርፌ ክትባት ለሁሉም 
ለመዋለህፃናት ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል ፡፡ የመጀመሪያው መጠን በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ ለሆነው መሰጠት 
አለበት። 

g. ሁማን ፖፒሎማቫይረስ ክትባት (HPV) – ከሐምሌ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ወደ 7 ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በሙሉ 
ተከታታይ 2 መጠን የ HPV ክትባት ያስፈልጋል ፡፡ የመጀመሪያው መጠን ህፃኑ ወደ 7 ኛ ክፍል ከመግባቱ በፊት መሰጠት 
አለበት ፡፡ በጤና ቦርድ ፣ በወላጅ ወይም በአሳዳጊው በወላጅ ወይም በአሳዳጊው ብቸኛ ውሳኔ የተፈቀደላቸውን 
የትምህርት ቁሳቁሶች ከገመገሙ በኋላ ልጁ የ HPV ክትባቱን ላለመቀበል መምረጥ ይችላሉ ፡፡ 

h. ሜንጎኮካል ኮንጁጌት (MenACWY) ክትባት - ከሐምሌ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ቢያንስ 2 መድሃኒት ልክ፡፡ ወደ 7 ኛ ክፍል 
ለሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ የመጀመሪያው መድሃኒት ልክ ያስፈልጋል ፡፡ ወደ 12 ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ መጠን 
(የመጀመሪያም ሆነ ሁለተኛው መጠን) ያስፈልጋል ፡፡ 

http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/


i. ሄሞፊልስ ኢንፉሌንዛ ታይፕ ቢ (Hib) ክትባት – ይሄ ክትባት ከ 60 ወራት ዕድሜ ያነሰ ያላቸው ተማሪዎች ብቻ 
ያስፈልጋል።  የመጀመሪያው ጠብታ በሚሰጥበት ሰዓት የሚያስፈልጉትን ጠብታዎች እንደ ዕድሜው ሁኔታ ይወሰናል። 

j. ኒሞኮካል (PCV) ክትባት – ይሄ ክትባት ከ 60 ወራት ዕድሜ ያነሰ ያላቸው ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል። ከአንድ እስከ 
አራት ጠብታዎች፣ የመጀመሪያው ጠብታ ሁኔታ ዓይነት፣ ያስፈልጋቸዋል።  

የጤና መግቢያ ቅጾች ለማግኘት፣ እባክዎን ይሄ ድረገጽ ላይ ይመልከቱ፦  https://www.apsva.us/registering-
your-student ወይም ከትምህርት ቤትዎ ሬጅስተራር ወይም የክሊኒክ ሠራተኞች ጋር ይነጋገሩ።   

https://www.apsva.us/registering-your-child
https://www.apsva.us/registering-your-child

