
اطالعیھ واکسیناسیون ضروری

ولی/سرپرست عزیز: ___________________________________________________

سوابق ما نشان می دھد کھ فرزندتان بھ موجب الزامات قانون واکسیناسیون مدارس کالیفرنیا، قانون بھداشت و ایمنی، 
بخش ھای 120325-120375، بھ واکسن (ھای) (تزریقات) زیر نیاز دارد:

شما باید یک یا چند اقدام زیر را فوراً انجام دھید:

1.   اگر فرزندتان قبالً واکسن ھای مشخص شده فوق را دریافت کرده است، کارت واکسیناسیون را نزد ما بیاورید تا پرونده ھای خود 
را بھ روز کنیم. در کارت واکسیناسیون فرزندتان باید تاریخ واکسن معین شده فوق و نام پزشک/کلینیک درج شده باشد.

2.   اگر فرزندتان ھمھ واکسن ھای معین شده فوق را دریافت نکرده است، این فرم را بھ ھمراه کارت واکسیناسیون فرزندتان نزد پزشک یا 
اداره بھداشت محلی ببرید تا واکسن (ھای) مشخص شده فوق را دریافت کند. پس از ھر مراجعھ برای دریافت واکسن، تا زمان دریافت 

تمامی واکسن ھای ضروری، کارت واکسیناسیون بھ روز شده فرزندتان را بھ ما ارائھ دھید.

3.   اگر بھ دالیل پزشکی، ھر یک از این واکسن ھا بھ فرزندتان ارائھ نشود، لطفاً فرم معافیت پزشکی صادر شده با استفاده از وب سایت 
CAIR-Medical Exemption توسط پزشک فرزندتان (MD یا DO دارای پروانھ طبابت در کالیفرنیا) را برای ما بیاورید.

بھ موجب قوانین ایالتی، تا زمانی کھ مدارک مربوط بھ انجام الزامات فوق را تا تاریخ زیر ارائھ ندھید، مجاز بھ پذیرش فرزندتان در مدرسھ 
نخواھیم بود:

 www.shotsforschool.org برای کسب اطالعات بیشتر درباره الزامات واکسیناسیون پیش کودکستان (مھدکودک و پیش دبستانی) و مدرسھ، از
دیدن کنید.

اگر ھر گونھ پرسشی دارید یا بھ اطالعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً با                  تماس بگیرید. 

با احترام،     

     دوز(ھای) دریافت نشده در زیر مشخص شده است:واکسن

#2   #1  فلج اطفال             3#

3#

3#

3#

         4#

4#

 

DTaP [دیفتری، کزاز، سیاه سرفھ] (Tdap [کزاز، دیفتری،
سیاه سرفھ] یا Td [کزاز، دیفتری] اگر 7 سالھ یا بزرگتر باشد.)

 5# 

MMR  1# [سرخک، اوریون، سرخجھ]

1#

          

 2#

 2#

 2#

 2#

Hib   1# [ھموفیلوس آنفلوانزا] (فقط مھدکودک/پیش دبستانی)

1#

1#

1#

          4# 

ھپاتیت ب

#2 واریسال (آبلھ مرغان)

 Tdap (برای کالس 7اُم - 12اُم)

IMM-1140 (2-21) Farsi

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/shotsforschool.aspx
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