
تشير الدراسات إلى أن الطالب الأصحاء

ويحققون أكثر محافظة على الحضور

أداًء أكاديمًيا أفضل

العــودة إلى

المــدارس

االجراءات التي سنقوم بها خالل الزيارة الخاصه
بالعودة للمدارس:

قياس طول الطفل ووزنه وضغط الدم والنبض

فحص العيون والأذنين والأنف والحنجرة والعقد
الليمفاوية والرئتين والقلب والبطن

فحص رقبة الطفل والأكتاف والعمود الفقري
والذراعين والمعصمين والمرفقين والركبتين

والساقين والقدمين

فحص السمع والبصر

اجراء اختبارات الدم عند الحاجة

يرجى التأكد من تلقي طفلك جميع اللقاحات
المناسبة لعمره (يرجى إحضار سجل التطعيمات)

مراجعة التاريخ الطبي

الإجابة عن الأسئلة الخاصة بصحة الطفل وسالمته.
إرشادات الرعاية الوقائية وخيارات وكذلك تقديم

نمط الحياة الصحية

التسجيل في مدرسة جديده
مرحلة ما قبل الروضه
مرحلة روضة أطفال

الصف السادس
الصف التاسع

تتطلب مدارس شيكاغو العامة فحصًا
طبًيا للطالب في الحاالت التاليه :

يتطلب حجز موعد

سيتم إكمال نموذج الفحص المدرسي
خالل الزياره

الموعد النهائي للفحص: 15 أكتوبر 2022

لحجز موعد يرجى االتصال على الرقم
التالي:

773-751-7800
CPS well child physical form
CPS sports physical form
Dental & vision resources

النماذج المتوفره على موقعنا:



الموعد النهائي لفحص العودة للمدارس العامة في شيكاغو: 15 اكتوبر 2022

الفحص البدني

يجب على الوالدين التوقيع على خانة التاريخ
(IHSA نموذج ما قبل الفحص البدني) المرضي

قبل الزيارة

يجب حجز موعد

يجب اكمال نموذج الفحص البدني خالل الزيارة

فحص الأسنان

الموعد النهائي لفحص االسنان 15 مايو 2023

يجب إجراء فحص االسنان لمرحلة الروضة والصف

الثاني والسادس والتاسع

يجب إجراء فحص الأسنان كل ستة أشهر

يجب اجراء فحص صحة الطفل في الأعمار التاليه:

شهرين، 4 شهور، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهر،

15 شهر، 18 شهر، 24 شهر، 30 شهر

سنويًا بعد سن 3 سنوات

نماذج الطلبات

فحص العودة للمدارس أو الحضانه: إذا كانت فحوصات الطفل منتظمة سنقوم باكمال النموذج خالل 3-5 أيام
عمل. وإال سيتم عمل موعد جديد للطفل.

نموذج الفحص البدني: يجب عمل موعد للطفل حتى لو كانت لديكم زيارة سابقه.

نموذج الفحص المدرسي للأسنان: يرجى االتصال بإدارة التسجيل لمعرفة إذا كان هناك حاجة لعمل موعد.

نموذج فحص الأسنان المبدئي: يرجى حجز موعد لطفلك. يجب احضار الموعد المبدئي عند الزياره.

نماذج (WIC): يجب حجز موعد لطفلك مالم يكن لديه زياره لصحة الطفل خالل آخر شهرين وتم أكمال فحوصات
الدم الالزمة خالل السنة الماضية. سيتم إكمال النماذج خالل 3-5 أيام عمل في حالة أن جميع الإجراءات كاملة.

نماذج أخرى: يرجى حجز موعد الكمال نماذج فحص الربو والحساسيه والحاالت الخاصة وطلبات الأدوية الخاصه.

سنقوم بتقديم اللوازم المدرسية مجانًا للأطفال بعمر 5-11 سنة

بعد إكمال الفحص المدرسي خالل الفترة 8 أغسطس إلى 14

(أكتوبر (حتى نفاذ الكميات

لحجز موعد يمكنكم االتصال على الرقم التالي:

773-751-7800


