�ুেল ভিত� হওয়ার জন� �েয়াজনীয় �া�� তথ�
আিলংটন
�
পাবিলক �ুলস (APS) ও ে�ট অব ভা�জ�িনয়ার �থমবার �ুেল ভিত� হেত যাওয়া িশ�াথ�েদর
ে�ে� িন�িলিখত �াে��র নিথপ� �দান করার �েয়াজন:
1. শারীিরক পরী�া: http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf

�াক-�ুল েথেক �� কের ৫ম ে�ড পয�
� ভিত� হেত যাওয়া সকল নত� ন িশ�াথ�র এক�ট শারীিরক পরী�ার
(�ুেল ভিত�র অনিধক একবছর আেগ স�ূণ � করা) �েয়াজন রেয়েছ। তদিতির�, সকল িক�ারগােট�ন িশ�াথ�র
জন� এক�ট নত� ন শারীিরক পরী�ার �েয়াজন, এমনিক েসই িশ�াথ� এর আেগ APS �াক-�ুল কায�েম
�
তা
�দান কের থাকেলও।

2. য�া পরী�ণ:
�ুেল ভিত�র অনিধক একবছর আেগর এক�ট েনেগ�টভ য�ার ঝু ঁ িক মূল�ায়েনর তথ�
(https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf)
অথবা এক�ট য�ার পরী�ণ (�ক বা র�) স�ূণ � করার ফলাফল সকল নত� ন APS িশ�াথ�র জন� �েয়াজন।
য�া পরী�ার ফলাফল প�জ�টভ হেল ভিত�র আেগ এক�ট ল�ণ মূল�ায়েনর �েয়াজন এবং �ুল �� হওয়ার
পেরর ২১ িদেনর মেধ� বুেকর এক�ট এ�-ের করােনার �েয়াজন। েযসকল িশ�াথ� পূেব � APS-এ �াক-�ুল
িশ�াথ� িহেসেব ের�জ�াড� িছল তােদর িক�ারগােট� েনর �থমিদেনর অনিধক একবছর আেগ েনেগ�টভ য�ার
ঝু ঁ িক মূল�ায়েনর তথ� অথবা য�া পরী�া স�ূণ � করা আবশ�ক।
3. �টকা �দান:
�ুল ভিত�র জন� অসংখ� �টকাকরেণর �েয়াজন রেয়েছ। নীেচ সাধারণ �টকা েনওয়ার �েয়াজনীয়তা�িল
েদখােনা হেয়েছ। এই �েয়াজনীয়তা�িল স�েক� আরও িনিদ�� তেথ�র জন� এই ওেয়বসাইট�ট েদখুন:
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

a. িডপেথিরয়া/�টেটনাস/�িপং কািশ (DTaP, DTP, অথবা Tdap) – ৪থ � জ�িদেন বা তার পের এক�ট সহ

অ�তপে� ৪�ট DTP/DTaP (িডপেথিরয়া/�টেটনাস/�িপং কািশ) অথবা ৭ বছর বা তার েবিশ বয়স হেল ৩�ট

Tds (�টেটনাস/ িডপেথিরয়া)। েযসকল িশ�াথ� ৭ম ে�েড বা এর উপের ভিত� হেব েসসকল িশ�াথ�র এক�ট

Tdap বু�ার েনওয়ার �েয়াজন।
b. েপািলওর �টকা – অ�তপে� ৪�ট েডাজ। চত� থ � জ�িদন বা তার পের এক�ট েডাজ অবশ�ই িনেত

হেব।
c. েহপাটাই�টস িব �টকা – সকল িশ�াথ�র জন� েহপাটাই�টস িব �টকার স�ূণ � ৩�ট েডােজর �েয়াজন
রেয়েছ। ��ব� - FDA ১১-১৫ বছর বয়সী িকেশার-িকেশারীেদর জন� ২�ট েডােজর অনুমিত িদেয়েছ

েকবলমা� যিদ বড়েদর জন� ৈতির Merck ��াে�র (RECOMBIVAX HB) েহপাটাই�টস িব �টকা ব�বহার
করা হয়। যিদ ১১-১৫ বছর বয়সী িকেশার-িকেশারীেদর জন� ২ েডােজর �টকা ব�ব�ত হয় তাহেল তা �ুেলর

ফেম � অবশ�ই ��ভােব নিথভ�� করেত হেব।
d. হাম, মা�স ও �েবলা (MMR) এর �টকা – অ�তপে� ২�ট েডাজ। েবিশরভাগ িশ�াথ� MMR �টকার
এক�ট সংিম�ণ পায় – যিদও, �টকা�িল এককভােব েদওয়া হেল অ�তপে� হােমর জন� ২�ট, মা�েসর
জন� ২�ট ও �েবলার জন� ১�ট �টকার �েয়াজন। অবশ�ই �িত�ট উপাদােনর �থম েডাজ (অথবা MMR
�টকার সংিম�েণর জন�) ১২ মাস বা তার েবিশ বয়েস এবং ি�তীয় েডাজ িক�ারগােট� েন ভিত�র আেগ িদেত
হেব।
e. িচেকন-প� বা জলবস� �টকা – অ�তপে� ২�ট েডাজ। অবশ�ই �থম েডাজ ১২ মাস বা তার েবিশ
বয়েস এবং ি�তীয় েডাজ িক�ারগােট� েন ভিত�র আেগ িদেত হেব। (ব�িত�ম – েযসকল িশ�াথ� মাচ� ৩,

২০১০ এর পূেব � িক�ারগােট� েন ভিত� হেয়েছ তােদর েকবল ১�ট েডাজ �েয়াজন)

f.

�
সকল িক�ারগােট�ন িশ�াথ�র জন� কমপে�
েহপাটাই�টস এ �টকা – জুলাই ২১, ২০২১ হেত কাযকর,
২�ট েডাজ েহপাটাই�টস এ ভ�াকিসন �েয়াজন। �থম েডাজ অবশ�ই ১২ মাস বা তার েবিশ বয়েস িদেত

হেব।
�
৭ম ে�েড ভিত� হেত যাওয়া
g. িহউম�ান পািপেলামাভাইরাস �টকা (HPV) – জুলাই ১, ২০২১ হেত কাযকর,
িশ�াথ�েদর এক�ট ২ েডােজর স�ূণ � HPV ভ�াকিসন েনওয়া �েয়াজন। �থম েডাজ ৭ম ে�েড ভিত�র

আেগ িনেত পাের। �া�� েবাড� কতৃক
� অনুেমািদত িশ�াগত উপাদান পযােলাচনা
�
কের, িপতামাতা অথবা
অিভভাবক, িপতামাতা বা অিভভাবেকর একক িবেবচনার িভি�েত তােদর বা�ার জন� HPV ভ�াকিসন না
েনওয়া িনবাচন
�
করেত পােরন।
�
কমপে� ২�ট েডাজ। ৭ম ে�েড
h. েমিননজাই�টস (MenACWY) �টকা - জুলাই ১, ২০২১ হেত কাযকর,
ভিত� সকল িশ�াথ�র �থম েডাজ েনওয়া �েয়াজন। ১২তম ে�েড ভিত� সকল িশ�াথ�র এক�ট েডাজ

i.

(েহাক েসটা �থম বা ি�তীয়) েনওয়া �েয়াজন।
িহেমািফলাস ইনফ্লুেয়�া টাইপ িব (Hib) �টকা – এই �টকা�ট েকবলমা� ৬০ মােসর কম বয়সী ি�েক িশ�াথ�েদর জন� �েয়াজন। �েয়াজনীয় েডােজর সংখ�া �থম েডাজ েনওয়ার বয়েসর উপর িনভ�র

j.

করেব।
িনউেমািনয়ার (PCV) �টকা – এই �টকা�ট েকবলমা� ৬০ মােসর কম বয়সী ি�-েক িশ�াথ�েদর জন�
�েয়াজন। �থম েডাজ েনওয়ার বয়েসর উপর িনভ�র কের এক েথেক চার�ট েডাজ েনওয়ার �েয়াজন।

ভিত�র জন� �া�� ফম � েপেত অনু�হ কের এই ওেয়বসাইট�ট েদখুন: https://www.apsva.us/registering-yourstudent অথবা আপনার �ুেলর ের�জ�ার বা ি�িনেকর কম�র কাছ েথেক েজেন িনন।

