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 جامعة    

 أوريغون 

 متطلبات الصحة والتأمين للطالب األجانب قبل وفودهم

Pre-Arrival Health and Insurance Requirements for International Students 

 أوريغون جامعةإلى وصولك  قبل الخطوات التالية  إتمام يجب

  

 متطلبات الصحة 

لقاحات( واستبيان فحص السل التقديم سجالت التطعيم اإلجباري ) (UO)جامعة أوريغون ن إلى ياألجانب الوافدالطالب يتعين على 

(TB)  اللقاحات التالية مطلوبة في جامعة أوريغون:ويرجى مراعاة أن صفوف التعليمية. التسجيل في اليتسنى لهم قبل أن 

 التطعيم المطلوبإثبات  اللقاحات
  النكاف، والحصبة األلمانيةوالحصبة، 

 * ( MMR)التطعيم الثالثي 
وجرعة واحدة  والنكافمن لقاحي الحصبة منفردتان أو جرعتان  (MMR)الثالثي لقاح الجرعتان من 

النكاف، والحصبة، المنفردة ضد أو اللقاحات  (MMR)من لقاح الحصبة األلمانية؛ الجرعة األولى من 

درجة مبين فيه  )فحص الدم( عيار  - أو –أو بعدها من العمر  السنة األولىالحصبة األلمانية خالل و

 1957سابقًا على عام تاريخ الميالد أن يكون  – أو – المناعة

 المكورات السحائية رباعية التكافؤ
  A, C, Y, W)-135 )السالالت

(MCV4, MPSV4) 

من ( 22)والعشرين  سن الثانيةدون لكل الطالب ( أو بعده 16)جرعة واحدة خالل سن السادسة عشرة 

 عمرهم

الكزاز )التيتانوس(، الخناق )الديفتريا(،  
 (Tdap)السعال الديكي 

 ال يفي بالمطلوب( Tdلقاح  )الحظ أن( أو بعده 11)جرعة واحدة خالل سن الحادية عشرة 

 أو –تقرير الطبيب عن المرض  - أو –أو بعدها جرعتان؛ الجرعة األولى خالل السنة األولى من العمر  الحماق )جدري الماء(
 المناعةيقر بعيار )فحص دم(  -

    

 التالي قبل مغادرة وطنك:ب قممن فضلك 

 التطعيمات اإلجبارية المذكورة في الجدول أعاله.التزم بإجراء  .1
( وأدخل تواريخ انتهائك من health.uoregon.edu/myUOHealth) myUOHealthاإللكترونية لبوابة قم بزيارة موقع ا .2

حساب ) مستخدًما بريدك اإللكتروني الخاص بجامعة أوريغون myUOHealthاإللكترونية للطالب بوابة موقع الالتطعيمات على 

 (.Duckمعرف 

شهادة جامعة أوريغون ) UO Certificate of Immunization Statusه استيفاء ل سجل تطعيماتك من طبيبك أو اطلب منحم    .3

 .myUOHealthاإللكترونية بوابة موقع الوتحميلها على ( الخاصة بنموذج حالة التطعيمات

)النماذج(  ”Forms“في قسم ( ستبيان فحص مرض السلا) Tuberculosis (TB) Screening Questionnaireاستبيان كمل است .4

السل، فسيتم إخبارك تواجه درجة أعلى من خطر اإلصابة بمرض . إذا كنت myUOHealthاإللكترونية بوابة الالموجود على 

 بالمزيد من التعليمات. 

 requirements-health.uoregon.edu/immunizationرجى زيارة: لمزيد من التفاصيل، ي  

 

 

https://health.uoregon.edu/myUOHealth
https://health.uoregon.edu/immunization-requirements
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 متطلبات التأمين الصحي 

 طالبها األجانب تأمينًا صحيًا.ى جامعة أوريغون ألن يكون لدى كل تسع

 .اإللكترونية myUOHealthعلى بوابة ( نموذج الخضوع للتأمين) Insurance Compliance Formاستكمل  .1

. من فضلك (UO Student Health Benefits Plan) خطة اإلفادة عن صحة طالب جامعة أوريغون كل الطالب األجانب تلقائيًا فييتم قيد  .2

 وإيقاف حسابك. التأمين قبل الموعد النهائي المنشور لتجنب دفع رسوم التأخيرأقساط االشتراك في سدد 

بكل اإلعفاء المواعيد النهائية ومعايير مع مراعاة أنه يتم تطبيق  –فمن الوارد أن يؤهلك لإلعفاء من التأمين ، آخر إذا كان لديك تأمين  .3

 صرامة
 requirements-health.uoregon.edu/insuranceمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: الطالع على ل            

 

 اإللكترونية myUOHealthبوابة 

health.uoregon.edu/myUOHealth 

لكتروني الخاص بجامعة أوريغون اإلبريد ال، ينبغي عليك إنشاء حساب اإللكترونية myUOHealthلكي تتمكن من الوصول إلى بوابة 

 (Duckأواًل )حساب معرف 

 

 

  

https://health.uoregon.edu/insurance-requirements
https://health.uoregon.edu/myUOHealth

