
 
 تسا دوجوم HCPS یاھ کینیلک رد نادرگاش یارب نیسکاو راھچ :دینک تشاد دای ار خیرات :عوضوم

 
HCPS راک اجکی ام ھسیل و ھطسوتم بتاکم نادرگاش زا تظفاحم یارب مھم دیدج داھنشیپ کی اب اینیجریو تحص تنمتراپید و 

 .نیسکاو یارب یناتسبات لمکم یاھ کینیلک :دننکیم
 

 رتالاب و لاس 12 نادرگاش ات دنکیم لاعف ھطسوتم بتاکم ھس رد ار نیسکاو یاھ کینیلک VDH و HCPS ،امش یتحار یارب
 نیسکاو( .دننک نیسکاو لکوکوگننم سوریو و HPV ،ھفرس هایس ،ایرتفید ،سوناتیت ھکلب ،COVID-19 ھب اھنت ھن ار

TDaP 12 فنص دراو ھک ینادرگاش یارب .تسا مزال دنوشیم متفھ فنص دراو ھک ینادرگاش یارب لکوکوگننم سوریو و 
 بتکم یارب اما ،دوشیم ھئارا تلوھس یارب COVID و HPV نیسکاو .تسا یرورض لکوکوگننم سوریو نیسکاو دنوشیم
 ).تسین یمزال

 
 !درادن یا ھنیزھ و تسین مزال تاقالم تقو ،دننک تفایرد )هرود ود رد ای( تقو نیع رد ار نیسکاو راھچ دنناوتیم نادرگاش

 
 VDH و HCPS طسوت نیسکاو یارب یناتسبات لمکم یاھ کینیلک :یچ
 نآ زا رتالاب و لاس 12 نادرگاش :یسک یچ
 :اجک و تقو یچ

 )حبص 11-9( نوج 30 ،ھبنشراھچ •
o دنلکورب ھطسوتم بتکم (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o وھاکات ھطسوتم بتکم (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va) 

 )حبص 11-9( یالوج 7 ،ھبنشراھچ •
o وکیا ھطسوتم بتکم(5901 Elko Road, Sandston, Va.) 

 )حبص 11-9( یالوج 21 ،ھبنسراھچ •
o دنلکورب ھطسوتم بتکم (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o وھاکات ھطسوتم بتکم (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va) 

 )حبص 11-9( یالوج 28 ،ھبنسراھچ •
o وکیا ھطسوتم بتکم(5901 Elko Road, Sandston, Va.) 

 
 نودب ار دوجوم نیسکاو راھچ رھ ای مادکرھ ،تسرپرس/نیدلاو زا هزاجا اب دنناوتیم نادرگاش ؟تسا دوجوم اھ نیسکاو مادک
 :دننک تفایرد ھنیزھ

•  TDaP )تسا مزال دننکیم ءاقترا متفھ فنص ھب ھکینادرگاش یارب( 
  )تسا مزال دننکیم ءاقترا مھ هدزاود و  متفھ فنص ھب ھکینادرگاش یارب( لکوکوگننم  •
• HPV )دوشیم ھئارا اھ هداوناخ و نادرگاش یارب تلوھسرطاخب( 
• COVID-19 )دوشیم ھئارا اھ هداوناخ و نادرگاش یارب تلوھسرطاخب( 

 
	؟منادب دیاب یرگید یزیچ ھچ 
 ماگنھ رد ندرک رپ یارب اھ مروف .دننک اضما ار نادرگاش تیاضر مروف دیاب نادرگاش ندش نیسکاو یارب ناتسرپرس ای نیدلاو
 .تسا دوجوم ھحفص نیا رد نیالنآ تروص ھب اھ مروف ،دینک لیمکت لبق زا ار اھنآ دیھاوخیم رگا .دشابیم دوجوم ندش نیسکاو
 هدش لیمکت یاھ مروف  .دوب دنھاوخ سرتسد رد لبق زا ھسیل ای ھطسوتم بتاکم زا کیرھ رد هدنیآ ھتفھ عورشرد زین یقرو یپاک
 لاسرا healthplan@henrico.k12.va.us ھب لیمیا قیرط زا و 804-343-6555 هرامش ھب سکف قیرط زا ناوتیم ار
 هارمھ ھب ار هدش اضما تیاضر مروف نیسکاو نامز رد دیاب دننکیم نیسکاو ھک ینادرگاش مامت .دروآ کینیلک ھب دوخ اب ای و ،درک
 .دنشاب ھتشاد )دشاب هدش لاسرا لبق زا رگا( ھیسود رد ای دوخ

 
	؟میامن یچ لاوس نتشاد تروصرد
 هرامش اب HCPS بتاکم یحص تامدخ اب )رھظ زا دعب 5 ات حبص 7 ،ھبنشجنپ یلا ھبنشود( یراک لومعم تاعاس رد
 .دیریگب سامت healthplan@henrico.k12.va.us سردآ ھب لیمیا اب ای دیریگب سامت 6504-343-804 
 .دیریگب سامت دوخ ھیلوا یحص تامدخ هدننک ھئارا / رتکاد اب دیناوتیم نینچمھ

 



 !میراد ھگن نمارد ار دوخ نادنزرف میناوتیم ،مھ اب .دوب دھاوخ اجنیا دینادب ھکنیازا لبق دیدج یمیلعت لاس 
 
وکیارنھ ھیحان یمومع بتاکم  
 
 :دیناوخب نیالنآ تروصب ار بلطم نیا
 -at-available-vaccines-student-four-dates-the-https://henricoschools.us/2021/06/25/save

clinics/-in-walk-hcps 
 


