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Лютий 2016 р. 

 

 

Шановні батьки! 

 

Реєстрація для відвідування дитячого садку в шкільному окрузі Auburn на 2016 - 2017 навчальний 

рік почалася. Батькам рекомендується якнайшвидше зареєструвати своїх п'ятирічних дітей (яким 

виповниться п'ять років до 31 серпня 2016 р.). Рання реєстрація допоможе нам забезпечити 

ефективне планування, достатній персонал, а також комфортне ознайомлення учнів, що 

поступають до дитячого садку. Початкові школи відкриті для реєстрації з 08:30 до 15:30 щодня, з 

понеділка по п'ятницю. 

 

Для реєстрації, будь ласка, принесіть офіційне свідоцтво про народження дитини. Відповідно до 

закону штату батьки повинні надати оновлену інформацію про імунізації до реєстрації дитини 

(дітей) у школі. Будь ласка, зверніться до менеджера офісу своєї початкової школи, щоб одержати 

список необхідних щеплень, які включають наступне: 

 

 MMR (кір, паротит, краснуха) — 2 дози (1-а доза в перший день народження або 

пізніше; 2-а доза не менш ніж через 28 днів після 1-ї дози).  

 DTaP (дифтерія, правець і коклюш) — 5 доз (4 дози, якщо 4-а доза дається після 4-го 

дня народження). 

 Поліомієліт — 4 дози (3 дози, якщо 3-я доза дається після 4-го дня народження. 

Остання доза, що дається 7 серпня 2009 р. або після цієї дати, повинна даватися у віці 

мінімум 4 роки та з інтервалом мінімум 6 місяців після попередньої дози). 

 Гепатит B (серія з 3 уколів з необхідними інтервалами) 

 Вітряна віспа (вітрянка) — 2 дози (1-а доза в перший день народження або пізніше; 2-а 

доза мінімум через 28 днів після 1-ї дози. Титр крові або діагноз лікаря потрібно для 

підтвердження перенесеного захворювання). 

   

Ви також можете відвідати веб-сайт департаменту охорони здоров'я штату Вашингтон: 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx 

 

 

Якщо у вас немає дитини, якої настав час іти в дитячий садок, будь ласка, передайте цього листа 

сусідам або друзям, у яких може бути дитина, що почне навчання в дитячому садку в 2016 - 2017 

навчальному році. 

 

Спасибі за допомогу. 

 

З повагою, 
 

 
 

Хейди Н. Харрис (Heidi N. Harris) 

Заступник директора школи по навчанню 

Шкільний округ Auburn 
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