
  

 

 

 مصلحة الطب المدرسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة إلى اآلباء وأولياء األمور الذين سيدخل أطفالهم روضة األطفال للمرة األولى

 فحوص طبية وقائية 

 

 «Nachnamen» ،«Vorname» السيد)ة( والد)ة(، وولي أمر

 

بعد عطلة الصيف سيدخل طفلك إلى روضة األطفال. وبمناسبة هذه الخطوة الكبيرة في حياته، نتمنى له بدايةً موفقة وأن 

 يعيش الكثير من التجارب اإليجابية. 

 

 فحوص وقائية من أجل حماية صحة الطفل

التعليم األساسي، ابتداًء من رياض األطفال ووصوالً إلى المستوى إن مصلحة الطب المدرسية تدعم صحة جميع أطفال 

الثانوي.  يفرض نظام التعليم األساسي في هذه الفترة ثالثة فحوص طبية إجبارية. والغاية من هذه الفحوص هي االكتشاُف 

ير الالزمة في الوقت المبكر للمخاطر التي يمكن أن تهدد صحة ونمو األطفال حتى يتم، عند االقتضاء، اتخاذ التداب

 المناسب. ولهذا، يتعين ما أمكن أن تتوفر لكل طفل الظروف المناسبة كي يهنأ بحياة مدرسية جيدة. 

 

 

إجراء فحوص طبية وقائية لدى طبيبة األطفال الخاصة أو طبيبة األسرة الخاصة في إطار المراجعة الطبية للطفل عند 

 مصلحة الطب المدرسية بلوغه عامه الرابع، والمصادقة عليها لدى

يُجرى الفحص الطبّي الوقائّي األول في مرحلة روضة األطفال. وينص نظام التعليم األساسي الخاص بالكانتون على أن 

يجرى هذا الفحص الطبي المدرسي، باعتباره جزًءا من المراجعة الطبية للطفل عند بلوغه أربع سنوات، من طرف طبيب 

الذي يتابع الطفل. يشمل الفحص قياس قوة البصر والسمع والطول والوزن، عالوةً على  األطفال/طبيب األسرة الخاص

 التحقق من حالة التطعيم وتقييم نمو الطفل.

أكتوبر/تشرين األول من السنة األولى  31 يجب المصادقة على الفحص الطبي الوقائي لدى مصلحة الطب المدرسية حتى

ر استمارة المصادقة )البرتقالية( عند زيارة طبيبة األطفال من أجل إجراء يستحسن إحضا للطفل في روضة األطفال.

 المراجعة الطبية الخاصة بالطفل عند بلوغه أربع سنوات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات اختيارية في استمارة المصادقة

 إرفاق نسخة من بطاقة التطعيم 

في حالة ظهور مرض ُمْعٍد خطير، من قبيل الحصبة أو التهاب السحايا القيحي، تتخذ المصلحة الطبية على 
ي هذه األمراض.  مستوى الكانتون بالتنسيق مع مصلحة الطب المدرسية إجراءات احتياطية من أجل منع تفّشِّ



 

 

تطعيم التالميذ معلوًما لدى المسؤولين ومن أجل تنفيذ التدابير الضرورية دون إضاعة الوقت، من المهم أن يكون 
 عند ظهور المرض. 

لهذا نطلب منك أن تقدم لنا نسخة من بطاقة التطعيم أو توثيق التطعيم على استمارة المصادقة )البرتقالية( عن 
 طريق طبيبك/طبيبتك. 

 
 

 التوجهات الصحية 
ة بالدعم الصحّي مع االحتياجات الحالية من المهم بالنسبة إلينا مالءمة العروض المتاحة والمستقبلية الخاص

ننا من  لتالميذ المدارس. ولهذا، نقوم بتقييم نتائج الفحوص الطبية المدرسية الوقائية مع إخفاء الهوية، مما يمّكِّ
تسجيل التوجهات الصحية ألطفال مدارس مدينة زيوريخ. وعليه، يمكنك مساعدتنا في هذا العمل المهم بوضع 

 تصرفنا وذلك باستخدام استمارة المصادقة المرفقة. نتائج الفحوص تحت
 

 

 أكتوبر/تشرين األول  31عدم المصادقة قبل 

أكتوبر/تشرين األول من سنة الطفل األولى في روضة األطفال  31في حال عدم حصول مصلحة الطب المدرسية حتى 

على أي مصادقة، سنقوم بدعوة طفلك إلى العيادة المدرسية. وعندئذ، سنتكفل نحن بإجراء الفحص الطبي المدرسي، لكنه 

 لن يكون بنفس حجم المراجعة الطبية التي يجريها الطفل عند بلوغه أربع سنوات. 

 

 

 أسئلة؟

 يمكنك إيجاد أجوبة عن األسئلة األكثر شيوًعا على 

kindergarten-zuerich.ch/vorsorgeuntersuchung-www.stadt  

للمزيد من المعلومات، يمكنك التوجه في أي وقت إلى طبيب)ة( المدرسة. تجد العنوان أعلى 

 zuerich.ch/schularzt-www.stadt الرسالة أو في الموقع اإللكتروني التالي

 

 

 معلومات إضافية: 

 تُرسل/أُرسلت الوثائق المتعلقة بالتسجيل في روضة األطفال في فبراير/شباط عبر السلطات التعليمية في الدائرة.  

 

 

 التقدير واالحترام.نتمنى لطفلك وافر الصحة والعافية طيلة مشواره التعليمي في روضة األطفال والمدرسة، ولك منا فائق 

 مصلحة الطب المدرسية

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/Vorsorge-Untersuchungen/Vorsorge-Untersuchung_kindergartenalter.html
http://www.stadt-zuerich.ch/schularzt

