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 نشرة صحیة ألولیاء أمور الطالب
 

  
 
 

 
 
 

ألیام ت ایتخلف الطالب عن الركب حینما تضیع علیھ عدة أیام نتیجة الغیاب عن المدرسة ویعاني من أجل اللحاق بأقرانھ من باقي الطالب.  سواء كان
یاع وھي ض التي تغیب فیھا الطالب بسبب المرض، أو التھرب من الذھاب المدرسة، أو ألي سبب أخر فأن النتیجة النھائیة ستكون واحدة للطالب: أال

قد ُیصاب األطفال والمراھقین في بعض األحیان  بالمرض ویحتاجون الى بقاءھم في المنزل لكننا بحاجة للتنسیق معكم لتقلیل عدد أیام وقت التعلم.  
 الدوام المدرسي التي تضیع على الطالب.

 
 

 تزاید عدد األیام الضائعة على الطالب بسرعة!
 من الغیاب في الشھر الى زیادة ضیاع عدة أسابیع من الدراسة في السنة.یمكن أن یؤدي ضیاع بضعة أیام  •
تساھم غیابات الطالب سواء كانت بعذر أو بدون عذر في زیادة صعوبة لحاق الطالب بباقي زمالئھ في مادتي الریاضیات والقراءة على وجھ  •

 الخصوص.
أن ضیاع أیام من الدراسة في ھذه السنوات المبكرة یصّعب التعلّم أكثر على   تعتبر مرحلة الروضة والمرحلة األولى من المراحل المھمة للطفل. •

 الطالب في السنوات الالحقة وغالباً ما یعاني من مشاكل في القراءة في نھایة المرحلة الثالثة.
 

 
 العمل مع الطالب ومع المدرسة

السماح لھ بالبقاء في المنزل حینما ال یستدعي األمر ذلك.  وھذا  یجب على والد/والدة الطالب التحلي بالقوة عند التعامل مع الطفل وعدم• 
 یساعد الطالب على النجاح.

إذا كان الطفل یعاني من مرض مزمن فعلیك أبالغ ممرضة الصحة العامة في المدرسة والكادر المدرسي بذلك لیتمكنوا من تقدیم المساعدة  •
ظات الصحیة بخصوص المرض المزمن للطفل على أستمارة المعلومات الصحیة في في حال  تزاید المرض على الطفل. یجب تدوین المالح

المدرسة وعلى أستمارة معلومات الرعایة في حالة الطوارئ.  كما علیكم تنبیھ ممرضة الصحة العامة في المدرسة الى أي تغییرات تطرأ 
 على األحتیاجات الصحیة للطفل والتي یمكن أن تؤثر على یومھ الدراسي.

یجب أن یكون التواصل مفتوح مع ممرضة الصحة العامة في المدرسة، وأفراد الكادر المدرسي والمعلمین. كلما كانت المدرسة على علم  •
 بوضع الطالب الصحي كلما كان كل شخص مستعد بشكل أفضل للتعاون سویة من أجلھ.

 
 أفكار مفیدة:

ن في وقت متأخر من فترة ما بعد الظھر حتى ال یفقد الطفل الكثیر من وقت حاول تحدید مواعید زیارة الطفل للطبیب أو طبیب األسنا •
 المدرسة قدر المستطاع.

 تأكد من حصول الطالب على واجباتھ المدرسیة إذا كان یتوجب علیھ عدم الذھاب الى المدرسة مع متابعة أنھائھ وتسلیمھ لتلك الواجبات. •
سیتغیب عن المدرسة وابالغ الكادر المدرسي عن سبب غیابھ، وأعراض المرض التي  علیك األتصال بالمدرسة حالما تدرك بأن الطالب •

 ظھرت علیھ، والفترة التي سیتغیب فیھا الطالب عن المدرسة.
 تھیأ للحصول على مذكرة من الطبیب في حال طلبھا من قبل موظفي المدرسة. •
في حال كنت بحاجة الى الحصول على نصیحة طبیة بعد أنتھاء ساعات الدوام الرسمي، فأن معظم عیادات األطباء تتوفر فیھا خدمات  •

 ساعة لتقدیم المساعدة لك. 24الرد على مدار 
 .911إذا تعرض الطفل لحالة طارئة، علیك األتصال بالرقم  •
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 الطفل الى المدرسة؟متى یجب أرسال 
 سنة.  18الى  بعمر ماقبل الروضةتشمل المقترحات أدناه األطفال 

 .لغایة عمر سنتینأن األطفال الرضع واألطفال قد تكون التوصیات مختلفة بش
 

المدرسة حتى لو كنت مصاباً بالمرض.  المرض ال ال زال الطفل بحاجة الى الذھاب الى  -نعم  إذا كان والد/والدة الطفل مصاب بالمرض، األرھاق، دخل الى المستشفى
یعفي الطفل من عدم الذھاب للمدرسة.  جمیعنا نصاب بالمرض في بعض األحیان فیجب علیك 

التخطیط مسبقاً لما ستقوم بھ في ھذه األیام.  یجب األتفاق مع أحد الجیران، أو األقارب، أو 
 الزوج/الزوجة ألصطحاب الطفل من والى المدرسة.

 األمراض المزمنة (الربو، داء السكري، فقر الدم المنجلي، الصرع، الخ).
أشھر على األقل أو أكثر.  وھي  3األمراض المزمنة ھي أمراض تطول فترة اإلصابة بھا لمدة 
 أمراض یمكن السیطرة علیھا عادة لكن قد ال یتم الشفاء منھا.

رضة الصحة العامة في المدرسة یجب على الطفل الذھاب الى المدرسة.  ستقوم مم –نعم 
بتدریب أفراد الكادر المدرسي على مساعدة الطفل المصاب بمرض مزمن وعلى تلبیة 

 األحتیاجات المصاحبة لذلك المرض.
 ال یرغب الطفل بالذھاب الى المدرسة

البكاء المتكرر، الشعور بالخوف، الغضب، عدم الرغبة في األختالط مع األخرین، تغیر في 
 ألم في المعدة، الشعور بالغثیان السلوك،

(یمكن أن تكون ھذه األعراض عالمات لإلصابة بأمراض األكتئاب، القلق، إضطرابات نفسیة 
 الحقة لإلصابة بصدمة، أو الخوف)

 ثیجب أن یواصل الطفل ذھابھ الى المدرسة، لكن علیك تحدید سبب ھذه التغییرات.  تحدّ  –نعم
 قد یكونر مع الجھة المسؤولة عن توفیر الرعایة الصحیة.  الى موظفي المدرسة وتباحث األم

الطفل یتعرض الى الترھیب واألستقواء علیھ أو یعاني من صدمة نفسیة، أو متخلفاً في أداء 
واجباتھ المدرسیة، أو غیر منسجم مع األخرین.  قد تستدعي ھذه الحاالت وغیرھا أیالءھا القدر 

 طرف الموظفین في المدرسة.الكاف من األنتباه من طرفك أو من 
 أعراض اإلصابة بنزالت البرد

 أنسداد األنف/رشح األنف، العطاس، السعال الخفیف
 أرسل الطفل الى المدرسة إذا كان في أستطاعتھ  المشاركة في األنشطة المدرسیة. -نعم 

 إلتھاب باطن العین (اْلتِھاُب الُمْلَتِحَمِة الُمْعِدي الحاّد)
بیاض العین الى اللون الزھري، وقد یصاحبھ أو ال یصاحبھ أفراز كثیف حیث یتحول لون 

 أصفر/أخضر اللون.

إذا كانت ھناك أفرازات من العین، یجب معاینة طفلك من قبل مختص بالرعایة الصحیة  – كال
 قبل عودتھ الى المدرسة.

 قمل الرأس
 حكة شدیدة في الرأس، قد یشعر الطفل بوجود شيء ما یتحرك

بأمكان الطفل الذھاب الى المدرسة إذا تمت معالجتھ بشكل أولي بأستخدام شامبو الشعر  –نعم 
)  لمعالجة القمل مع أستالم المدرسة إلستمارة FDAومادة معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (

 التحقق من صحة معالجة القمل (وھي متوفرة في العیادة الصحیة في المدرسة).
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یجب أن یذھب الطفل الى المدرسة إذا لم تكن ھناك إصابة معروفة ولدیھ القدرة على  –نعم  األرھاق، التواء المفاصل والرضوض، واآلآلم
یة إذا الصحالقیام بفعالیة معینة (المشي، الكالم، األكل).  یجب أستشارة الجھة المقدمة للرعایة 

 كان األلم شدیداً أو مستمر بدون توقف.
ال تسبب قضایا الحیض (الدورة الشھریة) مشكلة في معظم األوقات.  أما إذا كانت شدیدة  –نعم  قضایا الحیض

 وتتعارض مع حضور أبنتك الى المدرسة فیجب إستشارة مقدم الرعایة الصحیة في ھذه الحالة.

 الحمى
أو أعلى باإلضافة  100.4اإلصابة بالمرض خاصة إذا بلغت درجة الحرارة یشیر وجود الحمى الى 

الى عدم أرتیاح الطفل من الشعور بأعراض أخرى مثل تغیر في السلوك، طفح جلدي، التھاب 
 الحلق، التقیؤ، الخ.

أو أعلى، ففي ھذه الحالة یجب أبقاء الطفل في  100.4إذا كانت درجة حرارة الطفل تبلغ  – كال
ساعة بدون أستخدام األدویة  24خالل  100.4المنزل الى حین نزول درجة الحرارة الى دون 
أو أعلى، فعلیك  102.0أیام أو كانت  3-2الخافضة للحرارة.  إذا لم تذھب الحمى خالل 

 إستشارة الجھة الموفرة للرعایة الصحیة.
 األسھال

یعني خروج البراز اللین أو السائل بشكل متكرر الى اإلصابة بالمرض، لكنھ قد یكون ناتجاً قد 
 أیضاً عن تناول طعام أو أدویة معینة.

 ، فمن المستحسنباإلضافة الى إصابتھ باألسھال إذا كان الطفل ما زال مریضاً أو یتقیأ – كال
ساعة.  أما إذا كان البراز مصحوب بدم أو كان الطفل یشعر باآلم في  24أبقاؤه في المنزل لمدة 

 البطن، أو الحمى أو التقیؤ فعلیك إستشارة الجھة المقدمة للرعایة الصحیة.

 التقیؤ
 في حال تقیؤ الطفل.

إذا ظھرت أعراض أخرى للمرض على الطفل، فیجب أبقاء الطفل في المنزل حتى توقف  – كال
ساعة.  في حال تواصل تقیؤ الطفل، فیجب األتصال بالجھة المقدمة للرعایة  24القيء لمدة 

 الصحیة.
إذا سبب تقیؤ الطفل ناتجاً عن الدوار المرافق للحركة أثناء السفر، النشاط القوي،  -نعم

 الحرارة الزائدة أو تناول الطعام بشكل سریع أو الحر.
 السعال

السعال السریع، الحشرجة (الصفیر) أثناء التنفس، أو الصعوبة السعال الشدید، أو غیر المتحكم بھ، 
 في التنفس.

یجب أبقاء الطفل في المنزل واألتصال بالجھة المقدمة للرعایة الصحیة.  إذا كانت ھذه  – كال
األعراض ناتجة عن اإلصابة بالربو، فیجب تقدیم العالج للطفل حسب أرشادات الطبیب/الجھة 
المقدمة للرعایة الصحیة.  بأمكان الطفل العودة الى المدرسة حینما ال یحتاج الى إستخدام جھاز 

 ساعات أو حسب األرشادات. 4ستنشاق أو الدواء بشكل متكرر كل اإل
 

یجب أبقاء الطفل في المنزل وعرضھ على الجھة المقدمة للرعایة الصحیة إذا أنتشر – كال  طفح جلدي 
الطفح الجلدي بسرعة أو لم یتحسن أو كانت لدیھ جروح مفتوحة متقیحة.  بأمكان الطفل العودة 

 الطبیب بأن مرض الطفل غیر معدي.الى المدرسة إذا قرر 
إذا كان سبب الطفح الجلدي معروف، یرجى في ھذه الحالة أبالغ ممرضة الصحة العامة - نعم 

 في المدرسة، والمسعف الصحي في المدرسة والكادر المدرسي بذلك.

 (ألتھاب اللوز)
 ألتھاب الحلق، الحمى، ألم في المعدة، تورم وأحمرار اللوز.

 یجب تشخیص اإلصابة بألتھاب اللوز من قبل الجھة المقدمة للرعایة الصحیة. 
ساعة  24إذا تم تشخیص إصابة الطفل بألتھاب اللوز، فیجب أبقاء الطفل في المنزل خالل  - كال 

 األولى من أعطاء الطفل للمضاد الحیوي.
 األمراض التي یمكن الوقایة منھا بإستخدام اللقاحات

ُحمى، صداع، ألم في المعدة أو ألتھاب الحلق، یلیھ ظھور طفح جلدي أحمر اللون -جدیري الماء 
 مصحوب بحكة في المعدة أوالً ثم على األطراف والوجھ.

تورم الغدد، طفح جلدي یبدأ بالظھور أوالً خلف األذنین بعدھا  – الحصبة والحصبة األلمانیة
 وحمى خفیفة وسعال مع أحمرار العینینعلى الوجھ وباقي أنحاء الجسم، والتھاب المفاصل، 

ُحمى، صداع، اآلم في العضالت، فقدان الشھیة، تورم الغدد اللعابیة وتكون  –النكاف 
 حساسة عند اللمس

 نوبات سعال كثیرة وسریعة تعقبھا – السعال الدیكي
 "شھقات" عالیة الصوت، وتقیؤ مع الشعور بالتعب الشدید

یجب أبقاء الطفل في المنزل الى حین معاینتھ من قبل الطبیب وتحدیده بأن مرض الطفل  – كال
 غیر معدي.

 
 العامة.، االكادیمیة االمریكیة لطب األطفال، وجمعیة الصحة )CDCتستند ھذه المعلومات الى أرشادات مقترحة صادرة عن مصادر موثوقة تشمل مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 .Alamedaھذه المعلومات من إصدار دائرة الصحة العامة في مقاطعة 
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