
School Entry Health Documentation Requirements 
 
Арлингтоны Олон Нийтийн Сургуулиуд (APS) ба Виржиния муж нь сургуульд анх удаа орж байгаа 
оюутнуудаас доорх бичиг баримтууд бүрдүүлэхийг шаарддаг: 

 
1. Биеийн Үзлэг: http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf 

5-р үе шатаар сургуулийн бэлтгэлийн ангид элсэж байгаа бүх оюутнуудад биеийн үзлэг (сургуульд  
орохоос өмнө дор хаяж нэг жилийн өмнөөс бөглөсөн байх) шаардлагатай. Дашрамд хэлэхэд, сурагч  
APS бэлтгэлийн хөтөлбөрт урьдчилан хамарсан гэсэн ч бүх цэцэрлэгийн сурагчдад шинэ биеийн үзлэг 
шаардлагатай байдаг.  
 

2. Сүрьеэгийн үзлэг:  
Сүрьеэгийн эсрэг гарсан үзүүлэлтийн баримтуудhttps://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-
Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf) ЭСВЭЛ сүрьеэгийн үзлэгийн ба сорилын дүгнэлт (арьс эсвэл цус)  
нь сургуульд элсэхээс нэг жилээс эртгүй байх ёстой ба APS сургуульд шинээр элсэгч оюутнууд бүр бүрдүүлж 
өгнө. Хэрэв сүрьеэний үзлэгийн сорил эерэг гарсан бол, сургуульд элсэхийнхээ өмнө шинжилгээ хийлгэх 
шаардлагатай ба сургууль эхэлснээс 21 хоногийн дотор цээжний ренген зургийн шинжилгээ хийлгэх 
шаардлагатай. Бэлтгэлийн сурагчид гэж APS –д бүртгүүлсэн сурагчид сүрьеэний эрсдэл эсрэг үзүүлэлттэй байх 
ёстой эсвэл цэцэрлэгийн анхны өдрөөс өмнө нэг жилийн хугацаанд сүрьеэний сорил хийлгэсэн байх ёстой.  

 
3. Дархлаажуулалт:  

Сургуульд ороход олон тооны дархлаажуулалт хийлгэх шаардлагатай. Ерөнхий вакцинжуулалтыг доор 
үзүүлсэн. Энэхүү шаардлагуудын талаар тусгай нарийвчлалуудыг мэдэхийн тулд энэ веб хуудсанд хандана 
уу: http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/  

a. Дифтери, Тетанус, Хөхүүл Ханиалга (DTaP, DTP эсвэл Tdap) – доод хэмжээ 4 DTP/DTaP 
(Дифтери/Тетанус/ Хөхүүл Ханиалга) 4 дэх төрсөн өдрөөс хойш эсвэл өдөрт ЭСВЭЛ 3 Tds 
(Тетанус/Дифтери) хэрэв 7 настай эсвэл түүнээс илүү настай байвал. 7 болон түүнээс дээш насны  
сурагчдад Tdap өргөгч шаардлагатай байдаг.  

b. Полиомиелитийн Вакцин – доод хэмжээ 4 тун. Нэг тун хэмжээ нь дөрвөн насанд эсвэл дөрвөн 
наснаас хойш хийгдэх ёстой.  

c. Гепатит В вакцин – бүх сурагчдад гепатит В вакцины бүтэн 3 тун хэмжээ хийлгэх хэрэгтэй. Жич -
FDA нь ЗӨВХӨН 11-15 насны өсвөр насны хүүхдүүдэд 2 тунгийн хэмжээний хуваарийг дэмжсэн  
ба ЗӨВХӨН Merck Brand (RECOMBIVAX HB) насанд Хүрэгсдийн Гепатит В Вакцин хэрэглэхийг 
зөвшөөрсөн. Хэрэв 11-15 насны өсвөр насныханд 2-тунгийн хуваарь хэрэглэсэн бол үүнийг сургуулийн 
зохих маягтанд заавал тэмдэглэнэ. 

d. Улаан бурхан, Рубеол өвчин ба Гахайн Хавдарын эсрэг (MMR) Вакцин – хамгийн бага нь 2 тун 
хэмжээтэй. Олонтаа сурагчид MMR вакцины хослолыг хүлээн авдаг – гэхдээ хэрвээ вакцинуудыг хувь 
хүнд хийсэн бол доод хэмжээгээр 2 улаан бурхан, 2 гахайн хавдар ба 1 рубеол өвчний вакцин хийлгэх 
шаардлагатай. Орц бүхний анхны тун нь (эсвэл хослосон MMR вакцин) 12 сартай эсвэл үүнээс дээш 
насанд хийгдэх ёстой ба хоёрдугаар тун бол цэцэрлэгт орохоос өмнө хийгдэнэ.  

e. Салхин цэцэг (Chickenpox) вакцин – доод хэмжээгээр 2 тунтай. Анхны тун нь 12 сартай эсвэл үүнээс 
дээш насанд хийгдэх ёстой ба хоёрдугаар тун бол цэцэрлэгт орохоос өмнө хийгдэнэ. (Үүнд 2010 оны  
3 сарын 3-ны өмнө сургуульд орсон сурагчдад зөвхөн 1 тун хэмжээ шаардлагатай).  

f. А Гепатетийн вакцин – 2021 оны долдугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн зөвхөн БҮХ цэцэрлэгийн 
хүүхдүүдэд А Гепатетийн вакцины хамгийн багадаа 2 тунг хийх шаардлагатай.  

g. Хүний Папилламавирус Вакцин (HPV) – 2021 оны долдугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 7-р ангид 
дэвшин сурч байгаа сурагчдад HPV вакцины 2 тунгийн иж бүрнээр нь хийнэ. Эхний тунг хүүхдийг 7-р 
ангид орохоос өмнө хийнэ. Эхний тунг 12 юмуу түүнээс дээш сартай хүүхдэд хийнэ. Эрүүл мэндийн 
зөвлөлөөс баталсан, боловсролын материалыг хянасны дараа эцэг эх, асран хамгаалагч өөрсдийн бүрэн 
эрхийн хүрээнд хүүхэддээ HPV вакцин тариулахгүй байх эсэхээ шийдэж болно.  

h. Тархи нугасны чичрэг өвчний хослол (MenACWY) вакцин – 2021 оны долдугаар сарын 21-ний 
өдрөөс эхлэн хамгийн багадаа 2 тун. Эхний тунг 7-р ангид дэвшин сурч байгаа бүх сурагчдад хийнэ. 
Нэг тунг (эхний эсвэл хоёрдахь тун) 12-р ангид орж байгаа бүх сурагчдад хийх шаардлагатай. 

i. Гемофилус Инфлуенца Хэлбэр b (Hib) Вакцин – Энэ вакцин нь ЗӨВХӨН 60 сараас доош насны 
хүүхдүүдэд хийхээр зөвлөсөн. Шаардсан тунг анхны тунг хийлгэснээс хойш дахин хийх хэрэгцээ гардаг.  

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/


j. Пневмококкийн (PCV) Вакцин – Энэ вакцин нь ЗӨВХӨН 60 сараас доош насны хүүхдүүдэд хийхээр 
зөвлөсөн. Эхний тунг хийсэн наснаас хамааран нэгээс дөрвөн тун шаарддаг.  

Эрүүл мэндийн орох маягт авахын тулд манай веб хуудсанд зочилно уу: 
https://www.apsva.us/registering-your-student эсвэл сургуулийн бүртгэгчтэйгээ эсвэл эмнэлгийн 
хамтран ажиллагчтайгаа хянан шалга.  

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

