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እባክዎን ልጅዎን በሚያስመዘግቡበት ሰዓት የሚከተሉትን ቅጾች ለልጅዎ ትምህርት ቢት የተማሪዎች ምዝገባ ክፍል ኃላፊው ያስረክቡ። ተማሪዎች 
ሁሉ ትምህርት ቤት ገብቶ ለመማር ክትባቶቻቸው ሁሉ ወቅቱን የጠበቁ መሆን እንደሚገባቸው የዲሲ ሕግ ይጠይቃል። በተጨማሪም የዲሲ 
ሕግ፣ በሁሉም ክፍሎች የሚመዘገቡ ልጆች፣ ሁሉ አቀፍ የሆነ ዩንቨርሳል የጤንነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እንዲኖራቸው እና በተመረጡ 
ክፍሎች የሚገቡ ልጆች ደግሞ የአፍ ውስጥ የጤንነት ምርምራ የምስክር ወረቀት እንዲያቀርቡ ያዛል።.

ቅርጽ ማብራሪያ አስፈላጊ ማስታወሻ 

ዩንቨርሳል የጤና ምስክር 
ወረቀት

ለጤና ጠባቂ አገልግሎት 
ሰጪ ድርጅትዎ በለ ሁለት 
ገጽ ቅጽ፣ እና ባለ ሁለት ገጽ 
መመሪያ

በሁሉም ክፍሎች የሚመዘገቡ 

(PK3-12
thክፍል) ተማሪዎች

የልጅዎ የጠቅላላ የሰውነት ምርመራ ሀኪምም ሆነ በሙያው ላይ የተሰለፈች ነርስ፣ ሁሉ አቀፍ 
ዩንቨርሳል የጤና ምስክር ወረቀቱን መሙላት ይኖርባቸዋል።

ሁሉ አቀፍ የሆነው ዩንቨርሳል የምስክር ወረቀት፣ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ሥራ ከመጀመሩ ከ 365
ቀናት በፊት የተወሰዱ ክትባቶችን፣ የሣምባ ነቀርሳ ማጣሪያ ምርመራ እና ጠቅላላ የሰውነት ምርመራ
ያጠናቀቁ መሆናቸውን የሚገልጽ መሆን አለበት። እድሜው ከስድስት ዓመት በታች የሆነ ማናቸውም
ልጅ ለ እር ሳስ ብከላ የደም ምረዛ ማጣሪያ ምርመራ ሁለት ጊዜ  ማካሄድ አለባቸው።  ምርመራውም
ለብከላው  ተጋለጡም አልተጋለጡም መካሄድ አለበት። 

ልጅዎ በአቴሌቲክ ስፖርት ላይ የሚሳተፍ ከሆነ፣ ልጁ ምርመራ ወስዶ በቅጹ ላይ ተመዝግቦ ካሰፈረው
ጊዜ በኋላ 365 ቀናት ያለፈው ከሆነ የምስክር ወረቀቱ ጊዜው የተላለፈበት ስለሆነ አይሠራም ማለት
ነው። ለአቴሌትክስ ብቁ ሆኖ ለመገኘት ጊዜውን ተከትሎ የተሰጠ ዩንቨርሳል የጤንነት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት አዲስ ስፖርት እንቅስቃሴ በሚያጋጠም ጊዜ መቅረብ አለበት። 

(የጤና መድን ይፈልጋሉ? ለ ሜዲኬድ ወይንም ለቅናሻ ዋጋ ጤና እንሹራንስ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ለ 
በለጠ መረጃ https://dchealthlink.com  ይቃኙ። ሀኪም ለማግኘት እርዳታ ይፈልጋሉ? የጤና 
እቅድ አባል አገልግሎቶችን በጤና ኢንሹራንስ የአባልነት ካርድዎ  በስተጀር ባው ላይ ያለውን ቁጥር 
ይመልከቱ። )

የክትባት ማስረጃዎች

በዩንቨርሳል የጤና ማረጋ ገጫ
የምስክር ወረቀት ላይ የተመዘ 
ገቡ ለእድሜ የሚመጥኑ ክትባ 
ቶች ተመዝግቦው መያዝ አለ 
ባቸው። መከተብን የሚያረጋ 
ግጥ ባለ አንድ ገጽ በራሪ 
ጽሑፍ ክእዚህ ጋር ተካትቷል።

በሁሉም ክፍሎች የሚመዘ ገቡ

ተማሪዎች ከ (PK3 – 12
th

) ክፍ

ሎች ድረስ)። ከ 10 ቀናት ትም 
ህርት በኋላ የክትባት ማስረጃዎ 
ቻቸውን የማያቀርቡ ተማሪዎች 
ከትምህርት ክፍሎቻቸው እን 
ዲወገዱ ተደርገው ለብቻ ተለይ 
ተው እንዲጠበቁ ይደረጋል። 

የልጅዎ የክትባት መረጃዎች ጊዜውን የተከተሉ ወቅታዊ ካልሆኑ፣ እባክዎን አሁኑኑ በፍጥነት ከልጅዎ
ሀኪም ጋር ቀጠሮ ያሲዙ። አንዳንድ ክትባቶች ከአንድ ልክ መጠን በላይ መከላከያ መድኃኒት እና
እንደገና ሀኪሙ ጋር ተመልሶ መቅረብን የሚጠይቁ ናቸው።  

 ዲሲፒኤስ እንዲሟሉ ስለሚያዛቸው ክትባቶች ጉዳይ ጥያቄዎች ካለዎት እባክዎን ከልጅዎ ሀኪም ጋር 
የተወ ያዩበት። በተጨማሪም የዲሲን የጤንነት ክትባት ዋና መምሪያን (DC Department of
Health Immunization Division) በ 202-576-9325 ደውለው መገናኘት ይችላሉ።

የአፍ ውስጥ ጤን ነት
ምርመራ ቅጽ

አንድ ገጽ፣ በሁሉም ክፍሎች የሚገቡ

(PK3-12
th

) ተማሪዎች

የልጅዎ የጥርስ ሀኪም ይህንን ቅጽ እንዲሞላ ያድርጉ።

(የጥርስ መድን ድርጅት ይፈልጋሉ? ለሜዲኬድ ወይም ለቅናሽ የጤና መድን ድርጅት ብቁ ሊሆኑ 

ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ https://dchealthlink.com ን ይቃኙ።) 

(ሜዲኬድ አለዎት፣ ነገር ግን የጥርስ ሀክምና አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ለማግኘት እርዳታ ይገል 

ጋሉ? 1-866-758-6807 ይደውሉ ወይም 

http://www.insurekidsnow.gov/state/dc/district oral.html) ን ይጎበኙ። 

የመድኃኒት ማዘዣዎች ትምህርት ቤቱ፣ የልጅዎን ተፈ 
ላጊ መድኃኒቶችም ሆነ ወይ 
ንም የህክምና እርዳታ አገልግ 
ሎቶችን ለማሟላት መኖር የሚ
ገባቸው ቅጾች 

 እነዚህን ቅጾች ከትምህርት 
ቤትዎ ነርስ ወይንም በ 

www.dcps.dc.gov ኦን 
ላይን ላይ መግኘት ይችላሉ። 

ለአስም፣ ለአለርጂ፣ ለስኳር፣ 
ለሚጥል ህመም ወይንም ለሌ 
ሎች የህክምና እርዳታ ወይንም 
የመድኃ ኒት አገልግሎት የሚያስ
ፈልጋ ቸው ተማሪዎች። ይህ 
ሁኔታ ልጅዎን የሚመለከተው 
ከሆነ እባክዎን ስለ ልጅዎ አካ 
ላዊ  ጤንነት ጉዳይም ሆነ ድጋፍ
ሊደረግለት ስለሚገባ ጣልቃ ገብ
አገልግ ሎት፣ ከልጅዎ ትምህርት
ቤት ርእሠ መምህር እና የትም 
ህርት ቤቱ ነርስ ጋር ይነጋገሩ።  

የልጅዎ ትምህርት መረጃዎች ትምህርት ቤት እያለ ለህክምና የ ሚያስፈልጉት ሁኔታዎ  መሟላታቸ 
ውን ለማረጋገጥ፣ ለዝርዝር መረጃዎች እባክዎን የልጅዎን የትምህርት ቤት ለመድኃኒት እና ለጤና 
ጥበቃ የሚያስፈልገውን  ይመልክቱ። ይህ በ http://dcps.dc.gov/health.ላይ ይገኛል

 የሚቻል ሆኖ ሲገኘ፣ ህክምናውን ከቤቱ ያድርጉለት። ልጅዎ በትምህርት ቤት መድኃኒት መውሰድ
የሚያስፈልገው ከሆነ፣ እባክዎን  የልጅዎ ሀኪም  ተገቢውን የአስማ እና  የ Anaphylaxis ቅጾች 
እንዲሞላ ያድርጉ። እነዚህ ቅጾች በዲሲፒኤስ ድረገጽ በሆነው http://dcps.dc.gov/health
ላይ እና ከትምህርት ቤትም የጤና ሞግዝት ዘንድ ይገኛሉ። ለልጅዎ የትኛው ቅጽ እንደሚፈለግ ለማ 
ወቅ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን ከልጅዎ ትምህርት ቤት የጤና ሞግዚት ጋር ይነጋገሩ።  ትምህ 
ርት ቤት እያሉ መድኃኒት ለአስማ፣ ለ Anaphylaxis ወይም ለስኳር በሽታ መድኃኒት እንዲወስዱ 
የተፈቀደላቸው ተማሪዎች የመድኃኒት አወሳሰድ እቅዱ ወረቅት በተማሪው ወላጅ ወይንም አሳዳጊ 
እና በሀኪሙ የተፈ ረመበት መሆን አለበት። 

ልጅዎ ልዩ የምግብ አቅርቦት የሚያስፈልገው ከሆነ፣ ጤና ጠባቂዎ የልዩ ምግብ መጠየቂያ ቅጹን መሙ 
ላት ይኖርበታል። ይህ ቅጽ በዲሲፒኤስ ድረ ገጽ http://dcps.dc.gov/publication/dietary-

accommodations-instructions-and-forms. ላይ ይገኛል። 

ማንኛውም ዐይነት ጥያቂዎች ካሉዎት፣ እባክዎን የዲሲፒኤስ የጤንነት እና የደህንነት ሥራ አስኪያጅ የሆኑትን Diana Bruce ን በ 202-442-5103
ደውለው ለማነጋገርም ሆነ ወይንም በ Diana.Bruce@dc.gov. ለመገናኘት ቸል አይበሉ። የእነዚህ ቅጾች ቅጂዎችን በዲሲፒ ድረግጽ ላይ ያገኟቸዋል።
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