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الحاالت الطبية واالحتياجات الخاصة 

يرجى إخبار الهيئة التعليمية يف املدرسة عن أي حالة مرضية، أو حساسية، أو إحتياجات خاصة )ويشمل ذلك 
الطالب ذوي إحتياجات اجتامعية عاطفية إضافية،أو إحتياجات جسدية،أو إحتياجات تتعلق بالنمو أو التعلم(، 

عند تسجيل أطفالك يف املدرسة، ألنهم قد يعرفون الطريقة األفضل لدعم طفلك وتلبية تلك اإلحتياجات.

كام يرجى احضار أية تقارير طبية أو غريها من التقارير التي قد تساعد املدرسة يف فهم تلك االحتياجات وتلبيتها للطالب.

وإذا كان أبناؤك يف حاجة لتناول دواء أثناء اليوم الدرايس، يرجى أن تطلب من طبيب األطفال تعبئة منوذج بهذه املعلومات ومنثم إاحضار 

النموذج إىل مكتب إدارة املدرسة.

Toronto District School Board

Toronto Catholic District School Board

صحة السمع والبرص

قد تتسبب مشكالت السمع والبرص يف صعوبات للتعلم الطالب أو التواصل اجتامعيا. والكثري من الطالب اليعرفون حتّى أنه لديهم مشكلة 

يف السمع أو البرص. وقد تتغري حاستا البرص والسمع مع منو األطفال ولهذا تكمن أهمية الفحص الطبي بشكل منتظم.

قد تساعد االسرتاتيجيات التالية يف املحافظة عىل صحة السمع والبرص عند أطفالك وتقودهم إىل مزيد من النجاح يف املدرسة: 

 اصطحاب أطفالك إىل طبيب العيون وأخصايئ النظارات يف عمر الثالث سنوات لفحص عيونهم. وينصح بفحص عيون األطفال كل 	 

سنتني أو ثالث سنوات. وتدفع Ontario Health Insurance Plan )OHIP( للزيارات السنوية لألطفال ولصغار الناس الذين تقل 

أعامرهم عن 20 سنة. )بالنسبة لطالب الروضة األوىل Junior Kindergarten )JK( فإن الحكومة تغطي نفقات فحص العني من قبل 

 طبيب إضافة إىل دفع تكلفة النظارة الطبية(.

 تشجيع أطفالك أن يلبسوا النظارات إن كانوا يحتاجونها. وتحدث إىل معلمهم إذا كانوا يرتددون يف لبسها؛ معا قد تتمكنون من   	 

 مساعدة أطفالك عىل الشعور مبزيد من االرتياح.

 

 اصطحاب أطفالك إىل الطبيب لفحص سمعهم. 	 

http://www2.tdsb.on.ca/ppf/uploads/files/live/100/375.pdf 
https://www.tcdsb.org/schools/epiphanyofourlord/forparents/Documents/health%20forms%201%20and%202.pdf
https://www.tcdsb.org/schools/epiphanyofourlord/forparents/Documents/health%20forms%201%20and%202.pdf
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العناية باألسنان لألطفال

يوفر برنامج Healthy Smiles Program الرعاية باألسنان املجانية للمستحقني من أطفال العائالت ذات الدخل املحدود. ويغطي 

الربنامج تكلفة العناية الوقائية، والروتينية، والحاالت الطارئة، وخدمات العناية باألسنان األساسية. ميكنك التقدم بطلب االلتحاق 

بالربنامج apply for this program عرب الربيد أو اإلنرتنت. حاملا يتم تسجيلك، ستحصل عىل بطاقة Healthy Smiles التي سيحتاج 

طفلك إلبرازها عند كل موعد لألسنان. 

التطعيم

يجب أن يتم تطعيم األطفال يف أونتاريو ضد أمراض معينة ليتمكنوا من االلتحاق باملدرسة. وسيعطيك الطبيب بطاقة مسجٌل فيها كل 

التطعيامت التي تلقاها طفلك. يرجى أخذ البطاقة إىل املدرسة للتأكد من تحديث سجالتهم. كام تحتفظ املدرسة بسجل التطعيم لكل 

طالب فيها.

 Public Health إذا مل يتلقى طفلك كل التطعيامت الالزمة له أو إذا كان سجله املدريس ناقصا، فسيتم إرسال خطاب من

Department يخربك بهذه املعلومة.

اختيار عدم تطعيم أطفالك:

ميكن ألولياء األمور اختيار عدم تطعيم األطفال ألسباب مختلفة. يرجى االتصال بوحدة الرعاية الصحية العامة التي تتبع لها أو باملجلس 

املدريس للحصول عىل طلبات اإلعفاء من التطعيم immunization exemption forms  التي يجب تعبئتها وتقدميها للمدرسة.

إذا أصبح طفلك مريضا يف املدرسة

معظم املدارس لديها موظف واحد عىل األقل متدرب عىل اإلسعافات األولية. يف حال أصبح ابنك مريضا أو تعرض لحادث أثناء وجوده يف 

املدرسة، فسيتصل بك أحد العاملني يف أرسع وقت ممكن مستخدما أرقام الهواتف املوجودة يف سجالت املدرسة. وسيطلب منك أو من 

الشخص اآلخر الذي تم تسجيل اسمه لالتصال به يف حالة الطوارئ أن يحرض ألخذ الطفل بأرسع وقت ممكن. أما إذا كان الحادث أو املرض 

خطريا فستتصل املدرسة باإلسعاف وأحد أعضاء الهيئة التعليمية سيصحب طفلك إىل املستشفى.

http://findlink.at/hsmiles
http://findlink.at/hsmiles
https://www.ontario.ca/page/get-dental-care#section-3
https://www.ontario.ca/page/get-dental-care#section-3
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-4897-64E~1/$File/4897-64E.pdf
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 Toronto District School Board

Toronto Catholic District School Board

Healthy Smiles Program

http://www2.tdsb.on.ca/ppf/uploads/files/live/100/375.pdf
http://www2.tdsb.on.ca/ppf/uploads/files/live/100/375.pdf
https://www.tcdsb.org/schools/epiphanyofourlord/forparents/Documents/health%20forms%201%20and%202.pdf
https://www.tcdsb.org/schools/epiphanyofourlord/forparents/Documents/health%20forms%201%20and%202.pdf
https://www.ontario.ca/page/get-dental-care?_ga=1.182195879.1837512589.1431627358

