معلومات ھامة عن الحالة الصحية
لكافة الطلبة الدوليين الجدد
الملتحقين بالجامعة

ﻳﻘﺪم ﻓﺮﻳﻖ "اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب" ﲜﺎﻣﻌﺔ "ﻧﻮرﺛﺮن أﻳﻮا"اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ،وﺣﻘﻦ اﻟﺘﻄﻌاميت/وﻣﻀﺎدات اﳊﺴﺎﺳـﻴﺔ ،وٕاﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺒﺴـﻴﻄﺔ،
وﻋﻼج اﻟﻮﻋﲀت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻٕﺻﺎابت .ﻳﱲ ﻓﺮض "رﰟ إﻟﺰاﱊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ" ﺑﺸﲁٍ ﺗﻠﻘﺎﰄ ﻋﲆ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ادلراﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اذلﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ابﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﶆﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﳣﺪة أو ٔاﻛﱶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ادلراﳼ
اﻟﻮاﺣﺪ .وﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﰟ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻻٔﺧﺮى ﻟﻘﺎء رﰟ رﻣﺰي ،وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻘﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
ﳚﺐ ﻋﲆ ﰷﻓﺔ اﻟﻄﻼب ادلوﻟﻴﲔ أن ﻳﻜﻮن دلﳞﻢ ﺗﺎٔﻣﲔ ﲱﻲ .ﻻ ﺗﻘﺪم ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺮانﻣﺞ ﺗﺎٔﻣﲔ ﲱﻲ وﻃﲏ .واﻟﻐﺮض ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻫﻮ ﺣﲈﻳﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﲀﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ابﳊﻮادث أو ا ٔﻻﻣﺮاض اﳋﻄﲑة .ﺗﻘﺪم ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻧﻮرﺛﺮن إﻳﻮا" ﻟﻄﻠﺒﳤﺎ "ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ ) ."(SHIPوﺗﺴـﺘﻠﺰم ﺳـﻴﺎﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ادلوﻟﻴﲔ ﴍاء وﺛﻴﻘﺔ "ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ
اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ" .ﺳﺘﱲ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﳰﺔ "ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ" ﺑﺸﲁ ﺗﻠﻘﺎﰄ إﱃ ﻓﺎﺗﻮرة اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﰻ ﻓﺼﻞ دراﳼ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ابﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ .أﻣﺎ إذا ﰷن دلﻳﻚ ﺗﺎٔﻣﲔ ﺣﻜﻮﱊ أو ﺗﺎٔﻣﲔ
اتﺑﻊ ﻟﴩﻛﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳ ُﺴﻤﺢ كل ﺑﻌﺪم ﴍاء "ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ" ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ "ﻋﻴﺎدة ﲱﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ Student Health Clinic".
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻٕﻟﺰاﻣﻴﺔ ﳊﺎةل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﺤﻴﺔ
أﺣﴬ ﻣﻌﻚ ﻧﺴﺨﺔ )ابﻟﻠﻐﺔ اﻻٕﳒﻠﲒﻳﺔ( ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌاميت اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻴﳤﺎ واترﱗ ﺗﻠﻘﻴﻚ ﻟﻬﺎ.
ﰴ ابﺳـﺘﻜﲈل "ﲭﻞ اﻟﺘﻄﻌاميت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ادلوﻟﻴﲔ" Immunization Record for International Studentsاﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻬﺬا اﳋﻄﺎب ،وأﺣﴬﻩ ﻣﻌﻚ إﱃ "ﻋﻴﺎدة اﻟﻔﺤﺺ اﻻٕﻟﺰاﱊ " ﺧﻼل ٔاﺳـﺒﻮع
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب ابﳉﺎﻣﻌﺔ.
ﳰﻲ اﳊﺼﺒﺔ واﻟﻨﲀف واﶵﲑاء ) MMR).
•ﳚﺐ ﻋﲆ ﰷﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻠﻘﳱﻢ ﻟﺘﻄﻌ ّ
أو
ٔ
• ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺎرات اﳊﺼﺒﺔ واﻟﻨﲀف واﶵﲑاء ) (MMRإﱃ "ﻋﻴﺎدة ﲱﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ" ،ﲝﻴﺚ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﺎﻋﺘﻚ ﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺮاض.
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻨﺪات ابﻟﻠﻐﺔ اﻻٕﳒﻠﲒﻳﺔ وٕاﻻ ﻟﻦ ﻳﱲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ .ﻟﻦ ﻳﱲ اﻟﺴﲈح ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اذلﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ابﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ادلراﺳـﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﺳـﺘﻘﻮم "ﻋﻴﺎدة ﲱﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ"
ٕابﻟﺰام اﻟﻄﺎﻟﺐ ابﻟﺘﻄﻌﲓ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إذا ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻴﻚ ﻟﺘكل اﻟﺘﻄﻌاميت ،وﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻳﱲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﳫﻔﺔ ﻣﺎدﻳﺔ.
ﲢﺘﺎج ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻧﻮرﺛﺮن إﻳﻮا" إﱃ إﺟﺮاء ﲿﺺ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻٕﺻﺎﺑﺔ ابﻟﺴﻞ ﻟﲀﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ادلوﻟﻴﲔ اﳉﺪد .وﺳﻴﱲ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺧﻼل ﻓﱰة أﺳـﺒﻮع اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ابﳉﺎﻣﻌﺔ.
●

ﻻ ﲡﺮي اﺧﺘﺒﺎر ﺟدلي أو دﻣﻮي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻٕﺻﺎﺑﺔ ابﻟﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮرك إﱃ "إﻳﻮا" ﺣﻴﺚ ﳚﺐ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ ﰲ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ "ﻧﻮرﺛﺮن إﻳﻮا".

●

إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ اﺧﺘﺒﺎر اﻻٕﺻﺎﺑﺔ ابﻟﺴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﰀ إﺻﺎﺑﺘﻚ ،ﻓﺎﻟﺮﺟﺎء إﺣﻀﺎر اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ.

●

ﻜﺘﻮاب ابﻟﻠﻐﺔ اﻻٕﳒﻠﲒﻳﺔ.
إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﰎ ﻋﻼﺟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪوى أو ﻣﺮض اﻟﺴﻞ ،ﻓﺎﻟﺮﺟﺎء إﺣﻀﺎر ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻼيج ﻣ ً

ﺗﺬﻛﺮ داﲚًﺎ اﺳـﺘﻜﲈل "ﲭﻞ اﻟﺘﻄﻌاميت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ادلوﻟﻴﲔ" اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻬﺬا اﳋﻄﺎب ،وأﺣﴬﻩ ﻣﻌﻚ إﱃ "ﻋﻴﺎدة ﲱﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ" ﰲ ﻳﻮم "اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳊﺎةل اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ Health Requirement
Screening".

سجل اللقاحات للتالميذ األجانب
مستوصف الطالب الصحي في جامعة نورثرن آيوا

يُرجى إعادة ھذه االستمارة إلى:
جامعة نورثرن آيوا
مستوصف الطالب الصحي
سيدر فولز ،آيوا 50613
أو
عبر الفاكس على الرقم3192737030 :
إسم المريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان المحلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلسم المفضل إذا اختلف عن المذكور أعاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقاح اإللزامي ضد الحصبة/النكاف/الحميراء

)(MMR

لقاح ضد الحصبة /النكاف/الحميراء :تقديم إثبات بالحصول على اللقاح ضد الحصبة/النكاف/الحميراء شرط
للتسجيل في الصفوف .أما االستثناء الوحيد ھو للواتي يعرفن أو لديھن شك بأنھن حوامل ،وبالتالي فھن
معفيات من ھذا الشرط حتى إلى حين الوالدة.
يتم تلبية ھذا الشرط إذا توفر أحد المقاييس التالية:
• تاريخ الميالد قبل العام 1957
• الحصول على جرعتين من اللقاح ضد الحصبة /النكاف /الحميراء ]يُرجى ذكر التاريخين[:
] -----/-----/----- .1ينبغي أن يكون بعد عيد ميالدك األول وفي العام  1969أو بعده[
الشھر اليوم السنة

] -----/-----/----- .2ينبغي أن يكون بعد  28يوما ً من األول -يُعطى عادة بين سن  4إلى 6
الشھر اليوم السنة

•

سنوات أو بعده[
تقديم نسخة عن تقارير المختبر األصلية إلى دائرة الطالب الصحية بحيث تتضمن عيارات اللقاح
ضد الحصبة/النكاف /الحميراء والتي تؤكد المناعة ضد ھذه األمراض

معلومات عن اللقاح ضد السحايا
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 األعضاء وإلى الوفاة .ثمة لقاحات متوفرة قد تمنع
أربعة أنواع من السحايا البكتيرية ،بما فيھا اثنان من ثالثة أنواع األكثر شيوعا ً في الواليات المتحدة .ليس
بإمكان اللقاحات ضد السحايا أن تمنع كافة أنواع المرض .يوصى باللقاح ضد التھاب السحايا لطالب الجامعة
دون سن الخامسة والعشرين الذين يرغبون في تقليص خطر إصابتھم بالسحايا البكتيرية .بحسب قانون آيوا،
علينا تقديم ھذه المعلومات حول السحايا واللقاح ضد السحايا .كما علينا جمع بيانات حول اللقاح ضد
السحايات في حرم جامعتنا.
يُرجى اإلشارة ما إذا تلقيت لقاح السحايا :نعم □ ال□
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،أذكر التاريخ ]الشھر ،اليوم ،السنة[ :ــــــ/ـــــــ/ــــــ
توقيعك يعني أنك قرأت ھذه المعلومات] .التوقيع[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

