
  

 

 

பள்ளி மருத்துவ சேவவ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
வது உள்வரும் மழவையர் பள்ளி குழந்வைகள் பற்றி பபற்சறோர் மற்றும் போதுகோப்பு 
வழங்குபவர்களுக்கு ஒரு கடிைம் மழவையர் பள்ளி குழந்வைகள் 

முன்பெச்ேரிக்வக மருத்துவ 
பரிசேோைவெ  

 
அன்புள்ள பபற்சறோர் மற்றும் போதுகோவைர்கள் 
 
வரும் சகோவை விடுமுவறக்கு பிறகு, உங்கள் குழந்வை மழவையர் பள்ளிக்கு 
பேல்லும் அவரது வோழ்க்வகயின் இந்ை பபரிய படியில் அவருக்கு நல்ை 
பைோைக்கத்வை நோங்கள் விரும்புகிசறோம்.  
 
ஆர ோக்கியத்தை போதுகோப்பைற்கோன முன்னனச்சரிக்தக பரிரசோைதன 
போைேோவை மருத்துவ சேவவ மழவையர் பள்ளி முைல்நிவை பள்ளி வவர 
அவெத்து போைர் பள்ளிகளுக்கு நல்ை ஆசரோக்கியத்வை ஆைரிக்கிறது.  சைேிய 
பள்ளி கட்ைவள இந்ை சநரத்ைில் மூன்று கட்ைோய பள்ளி மருத்துவ சேோைவெகவள 
வழங்குகிறது. இந்ை ஆய்வின் சநோக்கம் ஆரம்ப சுகோைோர நிவையில் குழந்வைகளின் 
ஆசரோக்கியத்வையும் போதுகோப்வபயும் மைிப்பிடுவைோகும் ஒவ்பவோரு குழந்வைக்கும் 
ஒரு நல்ை பள்ளி சநரத்ைிற்கோெ ேிறந்ை சூழ்நிவைகவள இது உருவோக்க 
சவண்டும்.  
 
 
ைனியோர் மருத்துவத  அல்லது குழந்தை மருத்துவருடன் 4 வருட ஆய்வுக் 
கட்டுப்போட்டுக்குள் ஒரு மருத்துவ பரிரசோைதன ரமற்னகோள்ளவும் மற்றும் 
பள்ளி மருத்துவ ரசதவ 



 

 

மழவையர் பள்ளியில் முைல் பள்ளி மருத்துவ சேோைவெ நவைபபறுகிறது. மோநிை 
உயர் கல்வி பேயல் 4 வருை கட்டுப்போட்டு பகுைியோக இருக்க விரும்புகிறது 
குழந்வையின் ைெியோர் அல்ைது வடீ்டு வவத்ைியரோல் சமற்பகோள்ளப்படுகிறது. 

பரிசேோைவெ மற்றும் கோட்ேி கட்டுப்போடு, உயரம் மற்றும் எவை, ைடுப் பூேி நிவை 
ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்ேி மைிப்படீு ஆகியவவ அைங்கும். 
பள்ளியில் மருத்துவ பரிசேோைவெக்கோெ முைல் மழவையர் பள்ளி ஆண்டு 
அக்சைோபர் 31 ம் சைைி பள்ளி மருத்துவ சேவவவய உறுைி பேய்வைோகும். நீங்கள் 
(ஆரஞ்சு) உறுைிப்படுத்ைல் படிவத்வை உங்கள் ேிறுநீரக மருத்துவரிைம் 4 வருை 
சேோைவெக்கு சநரடியோக எடுத்துக் பகோள்ள சவண்டும்.  
 
 
ஒப்புைல் படிவத்ைில் ைன்னோர்வத் ைகவல் 

 ைடுப்பூசி சோன்றிைழின் நகதல மூடுக 
பள்ளியில் ஒரு ஆபத்ைோெ பைோற்று பைோற்று சநோய் ஏற்படுவகயில், 

உைோரணத்ைிற்கு பள்ளி மருத்துவ சேவவ ைட்ைம்வம மற்றும் பமெிேிடிஸ் 
பரவுைவை ைடுக்க மோநிை மருத்துவ சேவவகவள பேயல்படும் முடிந்ைவவர 
குவறந்ை இழப்புைன் பேயல்படுத்ைப்பை சவண்டிய அவேியமோெ 
நைவடிக்வககளுக்கு, பள்ளி குழந் வைகளின் ைடுப்பூேி போதுகோப்பு ஏற்கெசவ 
ஏற்படுவகயில் ஏற்கெசவ அறியப்படுகிறது.  
ஆகசவ, ைடுப்பூேி ேோன்றிைழின் நகவை எங்களுக்கு அனுப்புமோறு 
சகட்டுக்பகோள்கிசறோம் அல்ைது உங்கள் மருத்துவரோல் பைிவுபேய்யப்பட்ை 
ைடுப்பூேி ேோன்றிைவழ (ஆரஞ்சு) உறுைிப்படுத்ைிய படிவத்வை அனுப்ப 
சவண்டும்.  

 
 சுகோைோ ம் ரபோக்குகள் 

ைற்சபோதுள்ள குழந்வைகளின் ைற்சபோவைய சைவவகளுக்கு ைற்சபோவைய 
மற்றும் வருங்கோை சுகோைோர ஊக்குவிப்புகவள வழங்குவது முக்கியம். 

ஆவகயோல், பள்ளிக்கூைம் மருத்துவ பரிசேோைவெக்கோெ முடிவுகவள 
அநோமசையமோக மைிப்படீு பேய்து சூரிச் பள்ளி மோணவர்களின் ஆசரோக்கிய 
சபோக்குகவள பைிவு பேய்யைோம  ். சேோைவெ முடிவுகவள 
இவணக்கப்பட்டுள்ள உறுைிப்படுத்ைல் படிவத்வை வழங்குவைன் மூைம் இந்ை 
முக்கியமோெ உறுைிப்போட்டில் எங்களுக்கு உைவைோம். 

 
 
 
அக்ரடோபர் 31 ஆம் ரைைி வத  உறுைிப்படுத்ைப்படோவிட்டோல்  
ஆகஸ்ட் 31 வவர சூரிச் நகரத்ைின் பள்ளி மருத்துவ சேவவ முைல் மழவையர் 
பள்ளி ஆண்டு உறுைிப்படுத்ைப்பைவில்வை, நோங்கள் உங்கள் குழந்வை பள்ளி 



 

 

மருத்துவ நவைமுவறயில் அவழக்க சவண்டும். பள்ளி மருத்துவ பரிசேோைவெ 
பின்ெர் எங்களுக்கு மூைம் பேய்யப்படுகிறது - ஆெோல் அது 4 ஆண்டு ஆய்வு 
குழந்வை சநோயோளிக்கு உள்ளது அசை அளவிற்கு இல்வை.  
 
 
சகள்விகள்? 
பபோதுவோெ சகள்விகளுக்கோெ பைில்கள் )சகள்விகள்) 

கோணப்படுகின்றெ  

www.stadt-zuerich.ch/vorsorgeuntersuchung-kindergarten  
சமலும் ைகவலுக்கு உங்கள் போைேோவை மருத்துவர் / பள்ளி 
வவத்ைியவர எப்சபோது சவண்டுமோெோலும் பைோைர்பு 
பகோள்ளைோம். முகவரியிவெ கடிைம் அல்ைது இவணயத்ைில் 
www.stadt-zuerich.ch/schularzt இல் கோணைோம். 
 
 
ைகவலுக்கோக:  
மழவையர் பள்ளி பைிவிற்கோெ ஆவணங்கள் பபப்ரவரியில் மோவட்ை பள்ளி 
நிர்வோகிகளோல் அனுப்பப்படும்.  
 
 

நோங்கள் உங்கவள வரசவற்கிசறோம் மற்றும் உங்கள் குழந்வை ஆசரோக்கியமோெ 
மழவையர் பள்ளி மற்றும் பள்ளி அனுபவத்வை விரும்புகிசறோம் 

உங்கள் பள்ளி மருத்துவ சேவவ 


