
 

 معلومات ھامة عن الحالة الصحية

 لكافة الطلبة الدوليين الجدد

 الملتحقين بالجامعة

 

 

  

ادات احلساسـية، وٕاجراء العمليات اجلراحية البسـيطة، يقدم فريق "اخلدمات الصحية للطالب" جبامعة "نورثرن ٔايوا"العديد من خدمات الرعاية الطبية: خدمات الصحة النفسـية، وحقن التطع�ت/ومض
ىل املصاريف اQراسـية للطلبة ا[ين يقومون Jلتسجيل مخلس ساعات معمتدة ٔاو ٔاكرث يف الفصل اQرايس وعالج الوعاكت الصحية وإالصاJت. يمت فرض "رمس ٕالزايم للخدمات الصحية" بشٍلك تلقايئ ع

 لقاء الرسوم العادية.  الواحد. ويعطي هذا الرمس للطالب احلق يف العديد من اخلدمات الطبية بدون مقابل، ويف بعض اخلدمات االٔخرى لقاء رمس رمزي، وخدمات ٔاخرى

 

بية ال تقدم حكومة الوال{ت املتحدة بر}مج تأمني حصي وطين. والغرض من وثيقة التأمني الصحي هو حاميتك من التاكليف العالية للرعاية الط  لطالب اQوليني ٔان يكون Qهيم تأمني حصي.جيب عىل اكفة ا
وتسـتلزم سـياسة اجلامعة من مجيع الطلبة اQوليني رشاء وثيقة "خطة التأمني )". SHIPحي عىل الطالب (تقدم جامعة "نورثرن ٕايوا" لطلبهتا "خطة التأمني الصاملرتبطة Jحلوادث أو االٔمراض اخلطرية. 

كويم ٔاو تأمني Jلتسجيل فيه. ٔاما ٕاذا اكن Qيك تأمني حالصحي عىل الطالب". ستمت ٕاضافة قمية "خطة التأمني الصحي عىل الطالب" بشلك تلقايئ ٕاىل فاتورة اجلامعة مع لك فصل درايس يقوم الطالب 
 ."�Student Health Clinicبع لرشكة، فقد يُسمح � بعدم رشاء "خطة التأمني الصحي عىل الطالب" بعد احلصول عىل موافقة "عيادة حصة الطالب 

 

 املتطلبات إاللزامية حلا¥ الطالب الصحية

 

 يك لها. ٔاحرض معك نسخة (Jللغة إالجنلزيية) من التطع�ت اليت تلقيهتا و�رخي تلق 

خالل ٔاسـبوع   املصاحب لهذا اخلطاب، ؤاحرضه معك ٕاىل "عيادة الفحص إاللزايم " "Immunization Record for International Students "جسل التطع�ت للطلبة اQولينيمق Jسـتكامل 
 التعريف الطالب Jجلامعة. 

 

  .(MMRتقدمي مستند بتلقهيم لتطعميّي احلصبة والناكف وامحلرياء ( اكفة الطالبجيب عىل  •

 ٔاو       

 ) ٕاىل "عيادة حصة الطالب"، حبيث تثبت التقارير مناعتك جتاه هذه االٔمراض. MMRتقدمي تقارير معملية بعيارات احلصبة والناكف وامحلرياء (• 

 

لن يمت السامح للطلبة ا[ين ال يقومون بتقدمي املستندات املطلوبة Jلتسجيل يف الفصول اQراسـية القادمة. سـتقوم "عيادة حصة الطالب"  يمت قبولها.جيب ٔان تكون هذه املستندات Jللغة إالجنلزيية وٕاال لن 
 ا مقابل تلكفة مادية. وهذه اخلدمة يمت تقدميه ،تقدمي املستندات اليت تثبت تلقيك لتÊ التطع�ت Jٕلزام الطالب Jلتطعمي يف حال عدم القدرة عىل ٕاذا

 

 اجلامعي خالل فرتة أسـبوع التعريف Jجلامعة.حتتاج جامعة "نورثرن ٕايوا" ٕاىل ٕاجراء حفص للكشف عن إالصابة Jلسل لاكفة الطلبة اQوليني اجلدد. وسيمت ٕاجراء هذا الفحص داخل احلرم 

 "ٕايوا" حيث جيب ٕاجراء الفحص يف احلرم اجلامعي جلامعة "نورثرن ٕايوا".ال جتري اختبار جÒي ٔاو دموي للكشف عن إالصابة Jلسل قبل حضورك ٕاىل  ●

 ٕاذا كنت قد ٔاجريت اختبار إالصابة Jلسل من قبل، ؤاظهرت النتاجئ ٕاصابتك، فالرجاء ٕاحضار املستندات الطبية املناسـبة. ●

 كتوJ Jًللغة إالجنلزيية.ٕاذا كنت قد مت عالجك من عدوى ٔاو مرض السل، فالرجاء ٕاحضار نسخة من التقرير العالÖ م  ●

 

 Health Requirementاملصاحب لهذا اخلطاب، وأحرضه معك ٕاىل "عيادة حصة الطالب" يف يوم "الفحص للتحقق من احلا¥ الصحية للطالب "جسل التطع�ت للطلبة اQوليني" تذكر دامئًا اسـتكامل 
Screening". 

  



  سجل اللقاحات للت�ميذ ا�جانب
  الصحي في جامعة نورثرن آيوامستوصف الط�ب 

  يُرجى إعادة ھذه ا)ستمارة إلى:

  جامعة نورثرن آيوا

  مستوصف الط�ب الصحي

  50613سيدر فولز، آيوا 

  أو

  3192737030عبر الفاكس على الرقم: 

  ــــــــــــــــــــــإسم المريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـرقم الطالب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــالعنوان المحلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا?سم المفضل إذا اختلف عن المذكور أع�ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  (MMR)اللقاح ا.لزامي ضد الحصبة/النكاف/الحميراء 

  

لقاح ضد الحصبة/ النكاف/الحميراء: تقديم إثبات بالحصول على اللقاح ضد الحصبة/النكاف/الحميراء شرط 
أما ا<ستثناء الوحيد ھو للواتي يعرفن أو لديھن شك بأنھن حوامل، وبالتالي فھن للتسجيل في الصفوف. 

  معفيات من ھذا الشرط حتى إلى حين الو<دة.

  ر أحد المقاييس التالية:يتم تلبية ھذا الشرط إذا توف

 1957العام  قبلتاريخ المي�د  •

 الحصول على جرعتين من اللقاح ضد الحصبة/ النكاف/ الحميراء [يُرجى ذكر التاريخين]: •

 أو بعده] 1969[ينبغي أن يكون بعد عيد مي�دك اVول وفي العام  -----/----- /-----  .1

 الشھر اليوم  السنة

 6إلى  4يُعطى عادة بين سن  -يوماً من اVول 28يكون بعد  [ينبغي أن -----/----- /-----  .2

  الشھر اليوم   السنة

  سنوات أو بعده] 

تقديم نسخة عن تقارير المختبر اVصلية إلى دائرة الط�ب الصحية بحيث تتضمن عيارات اللقاح  •
  ضد الحصبة/النكاف/ الحميراء والتي تؤكد المناعة ضد ھذه اVمراض

  

  ح ضد السحايامعلومات عن اللقا

إن التھاب السحايا عبارة عن التھاب السائل المحيط بالدماغ والنخاع الشوكي ويسببه فيروس أو بكتيريا. يُعد 
التھاب السحايا البكتيري خطيراً وقد يؤدي إلى ضرر في اVعضاء وإلى الوفاة. ثمة لقاحات متوفرة قد تمنع 

أنواع اVكثر شيوعاً في الو)يات المتحدة. ليس  أربعة أنواع من السحايا البكتيرية، بما فيھا اثنان من ث�ثة
بإمكان اللقاحات ضد السحايا أن تمنع كافة أنواع المرض. يوصى باللقاح ضد التھاب السحايا لط�ب الجامعة 

بحسب قانون آيوا، دون سن الخامسة والعشرين الذين يرغبون في تقليص خطر إصابتھم بالسحايا البكتيرية. 
لمعلومات حول السحايا واللقاح ضد السحايا. كما علينا جمع بيانات حول اللقاح ضد علينا تقديم ھذه ا

  السحايات في حرم جامعتنا.

  □)    □يُرجى ا?شارة ما إذا تلقيت لقاح السحايا: نعم 

  إذا كانت ا?جابة "نعم"، أذكر التاريخ [الشھر، اليوم، السنة]: ــــــ/ـــــــ/ــــــ

  ت ھذه المعلومات. [التوقيع] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيعك يعني أنك قرأ

  التاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 


