يرجى عدم تعبئة هذه االستمارة .هذه االستمارة لالستخدام كمرجع فقط.
) (1مكتب الصحة المدرسية
) (SH-10اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
) (2المدرسة

) (3التاريخ

) (4السيد(ة) والد(ة) /ولي(ة) أمر التلميذ(ة)

) (5الفصل

) (7الموضوع :زيارة الغرفة الطبية

) (8رقم التعريف المدرسي ()OSIS

) (6تاريخ الميالد

) (9تم فحص طفلك في الغرفة الطبية اليوم في الساعة _________ صباحا ً /بعد الظهر ألجل:
) (mح ّمى _____ :فهرنهايت

) (aسحجة
) (bوجع خفيف /ألم

) (nصداع /دوخة

) (cأعراض حساسية

) (oغثيان /إقياء

) (dالعينان:حكة /احمرار /تدميع

) (pرعاف

) (eاألنف:ح ّكة /سيالن /احتقان /عطاس

) (qألم

) (fالحنجرة:خشونة /ح َّكة

) (rطفح

) (gقرصة

) (sالبشرة :ح ّكة /جفاف /تهيّج

) (hجرح

) (tألم حنجرة

) (iسعال /برد

) (uوجع في البطن

) (jوجع غي األذن:اليمينى /اليسرى

) (vتعب /ارهاق

) (kالعين:اليمنى /اليسرى

) (wوجع أسنان

) (lمشكلة بالرؤية:اليمنى /اليسرى

) (xرضَّة
) (yغير ذلك (الرجاء التحديد)

) (10العالج الذي ت ّم اعطاؤه:
) (aك ّمادة ثلج

) (eالضغط لوقف النزيف

) (bلصاقة جروح

) (fتم تنظيف المكان بالصابون والماء
) (gسوائل :ماء /عصير

) (cك ّمادات باردة
) (dوجبة طعام /وجبة خفيفة
) (11التوصيات:
) (aالرجاء زيارة طبيبك /طبيب األسنان الخاص بك الجراء تقييم
) (bابق في البيت حتى تكون درجة الحرارة عادية لمدة  24ساعة
) (cابق في البيت حتى يتوقف االفراز من العينين
) (dابق في البيت حتى يتوقف القيء لمدة  24ساعة
) (eقُم بتحديث بطاقة الطوارئ لالتصال باآلباء الخاصة بك (لم نستطع الوصول إليك)
) (fقُم بتسليم استمارة الفحص الطبي لإللحاق الجديد ()CH205
) (12الرجاء االتصال بمق ّدِّم الرعاية الصحية الخاص بك للتقييم:
) (aإذا كان طفلك يشكي من الصداع ،و /أو الدوخة ،و /أو الغثيان ،و /أو النعاس
) (bإذا أصبح مكان الشكوى متورما ً و /أو مؤلما َ جدا ً
) (cإذا تواصل األلم و /أو الحالة
) (13تعليقات إضافية
) (14ت ّم فحصه بواسطة [االسم والمنصب]

) (15رقم الهاتف

للحصول على مساعدة في ترجمة هذه االستمارة ،يرجى زيارة الرابط  ،http://tinyurl.com/DOEHealthServicesأو االتصال بمدرستك ،أو استخدام أداة للترجمة اآللية.
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