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7th Grade Immunization Requirements
متطلبات اللقاحات في الصف السابع
الطالب الملتحقين حاليا ً في مدارس تنيسي و الذين سيدخلون في الصف السابع في أغسطس /آب يجب أن
يقدموا إلى المدرسة شهادة التطعيمات في تنيسي المُحدثة و بها إثبات ألخذ الطالب للتطعيمين اإلضافيين :
 .1الجرعة المنشطة للقاح الدفتريا و التيتانوس و السعال الديكي ( : )Tdapمطلوبة بغض
النظر عن أخذ تطعيم  TDفي السابق (تكون ُمحدثة بتاريخ )3112-3112
 .3التحقق من أنه تم التطعيم ضد الجدري المائي (الفارسيال)( :جرعتين أو ثبوت اإلصابة
بالمرض) .
حسب قانون الوالية  ،فإنه يجب على أولياء األمور تقديم شهادة التطعيمات إلى المدرسة قبل أن يحضر
الطالب في الصف السابع بالمدرسة  .مطلوب فقط إثبات أن الطالب قد أخذ هذين التطعيمين اإلضافيين فقط
على شهادة التطيعمات المحدثة  .سترفق مع الشهادة السابقة لطفلك في ملفه بالمدرسة  .يُشجع أولياء األمور
على إعطاء التطعيمات اآلن إلى الطالب و تقديم الشهادة ال ُمحدثة إلى المدرسة  .هذا سيضمن اإلنتقال
السلس للطالب الذي سيدخل إلى الصف السابع في شهر أغسطس/آب .
تتوفر التطعيمات من خالل مقدم الرعاية الطبية الخاص أو من خالل إدارة الصحة العامة بمترو .إذا إراد
أولياء األمور أن ينتظروا إلى نهاية شهر يوليو/تموز  ،يمكن أن يواجه الطالب و أولياء األمور فترات
إنتظار طويلة في العيادات لكي يأخذوا التطيعمات و يخاطروا بتأخر الطالب على بداية السنة الدراسية و
دخوله الصف السابع  .نحن نشجع أولياء األمور على تحديث تطعيمات كل طالب و تسليم شهادات
التطعيمات المُحدثة إلى مدرسة الطفل بأسرع وقت ممكن .
لمزيد من المعلومات اتصل بـ For More Information, contact
خدمة عمالء مدارس مترو MNPS Customer Service
على الرقم )259-INFO (4636

إن مدراس متروبوليتان ناشفيل العامة  MNPSال تميز على أساس العرق  ،الدين  ،العقيدة  ،النوع  ،الهوية الجنسية  ،التوجهات الجنسية  ،اللون
 ،بلد المنشأ  ،أو السن  ،أو اإلعاقة و هذا في تشغيل برامجها أو في خدماتها أو أنشطتها .
إن  MNPSال تُفرق أو تُميز في ممارسات تعيين الموظفين فيها  .إن MNPSال تميز في التعيين و ممارسات التوظيف  .لطلب تسهيالت  ،من فضلك
تواصل مع مدير المبنى أو رئيس اإلدارة ( .يجب أن يُطلب مترجمين الصم أو ضعيفي السمع قبل ميعاد اإلجتماع بـ  84ساعة) لألسئلة أو اإلستفسارات
يمكنك االتصال بمكتب خدمة العمالء الخاص بمدارس مترو ناشفيل العامة على الرقم 615/259-4636

