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1. Anaokuluna başlayacak çocukların velilerine ve ebeveynlerine mektup 

Okul sağlık taraması  

 

Sayın velileri ve ebeveynleri, 

 

Bir sonraki yaz tatilinden sonra çocuğunuz anaokuluna başlayacaktır. Hayatındaki bu 

büyük adım için kendisine iyi bir başlangıç ve çok olumlu deneyimler yaşamasını 

diliyoruz.  

 

Sağlığı korumaya yönelik sağlık taramaları 

Okul Sağlık Taraması Hizmeti anaokulundan ortaokula kadar tüm Halk Okulu 

çocuklarının sağlığını desteklemektedir.  Halk Okulu Yönetmeliği, bu süre zarfında üç 

zorunlu okul sağlık taraması öngörmektedir. Bu muayenelerin amacı, - gerekli 

durumlarda - zamanında uygun önlemlerin alınabilmesi için çocukların erken 

dönemde sağlık ve gelişim risklerini tanımlamaktır. Bununla birlikte, her çocuğun iyi 

bir eğitim süresi geçirmesini sağlamak için mümkün olan en iyi koşulların yaratılması 

istenmektedir.  

 

 

Özel çocuk veya aile doktorunda 4 yıllık tarama kapsamında okul sağlık 

taraması yaptırarak okul sağlık taraması hizmetlerince onaylatmak 

İlkokul sağlık taraması anaokulunda gerçekleştirilir. Kanton Halk Okulu Yönetmeliği, 

bu okul sağlık taramasının özel çocuk/aile doktoru tarafından olağan 4 yıllık 

taramanın bir parçası olarak uygulanmasını öngörmektedir. Muayene, görme ve 

işitme kontrolü, boy ve kilo, aşılama durum değerlendirmesi ve gelişim 

değerlendirmesini içerir. 

Okul sağlık taramasının uygulanması, ilk anaokulu yılının 31 Ekim tarihine kadar okul 

sağlık tarama hizmetlerine bildirilerek doğrulanmalıdır. İdeal olarak, (turuncu) onay 

formunu 4 yıllık kontrollerde çocuk doktorunuza giderken yanınızda bulundurun.  

 

 

 



 

 

Onay formunda gönüllü olarak verilen bilgiler 

 Aşı defterinin bir kopyasını ekleyin 

Mesela okulda kızamık veya pürülan menenjit gibi tehlikeli bir bulaşıcı hastalık 
meydana geldiğinde, Kanton Tıbbi Hizmetleri, Okul Sağlık Tarama Hizmetleri 
ile birlikte bu hastalıkların yayılmasını önlemek için düzenlemeler yapar. 
Gerekli önlemlerin mümkün olduğu kadar az zaman kaybıyla uygulanabilmesi 
için, hastalık meydana geldiğinde okul çocuklarının aşı koruma durumunun 
bilinmesi çok önemlidir.  
Bu nedenle, bize aşı defterinin bir kopyasını göndermenizi veya (turuncu) 
onay formunda, yapılan aşıların doktorunuz tarafından belgelendirilmesini rica 
ediyoruz.  

 

 Sağlık eğilimleri 
Mevcut ve gelecekteki sağlığı geliştirme prosedürlerini okul çocuklarının 
mevcut ihtiyaçlarına göre uyarlamamız önemlidir. Bu nedenle, okul sağlık 
taramasının sonuçlarını anonim olarak değerlendirmekte ve böylece okul 
çağındaki Zürihli çocukların sağlık eğilimlerini kaydedebilmekteyiz. Test 
sonuçlarını ekteki onay formuyla bize sağlayarak, bu önemli çalışmalarda bize 
yardımcı olabilirsiniz. 

 

 

31 Ekim’e kadar onay verilmemesi durumunda  

Zürih Şehri Okul Sağlık Taraması Hizmetleri, anaokulunun 1. yılının 31 Ekimine 

kadar onay almadığı takdirde, çocuğunuzu okul tarama muayenehanesine davet 

edeceğiz. Okul Sağlık Taraması bu durumda tarafımızca uygulanır - ancak çocuk 

doktoru tarafından uygulanan 4 yıllık kontrollere tekabül etmez.  

 

 

Sorularınız? 

Sık sorulan soruların (SSS) cevapları  

www.stadt-zuerich.ch/vorsorgeuntersuchung-kindergarten 

adresinde bulunabilir  

Daha ayrıntılı bilgi için okul doktorunuza başvurabilirsiniz. Adres, 

mektubun başlığında veya internette www.stadt-

zuerich.ch/schularzt adresinde bulunabilir. 

 

 

Bilgi:  

Anaokulu kayıtları için belgeler, bölge makamları tarafından Şubat ayında 

gönderilmiştir/gönderilecektir.  

 

 

Çocuğunuza sağlıklı bir anaokulu ve okul zamanı diliyor ve sizi selamlıyoruz. 

Okul Sağlık Taraması Hizmetleriniz 
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