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 2022أیلول/سبتمبر 
 

 دلیل العودة الصحیة للمدرسة التابع لفریزر ھیلث  الموضوع:
(Re: Fraser Health’s Healthy Back to School Guide) 

 
 أعزائي الوالدین واألوصیاء والطالب في منطقة فریزر ھیلث،

 
ولمواصلة تقدیم الدعم لصحة ورفاه المجتمعات المدرسیة في منطقتنا.  ونحن نشارك موارد الویب والمعلومات التالیة حول  2022/2023نتطلع للعام الدراسي 

 .صیائھملدعم عودة صحیة وآمنة للمدرسة لكل الطالب وأسرھم وأو مخدمات الصحة العامة معك
 

  :School health resources موارد الصحة المدرسیة:
 

للحصول على معلومات حول كیفیة مساعدة األطفال في إدارة قلق العودة إلى  )fraserhealth.ca/schools(خاصتنا  دلیل العودة الصحیة للمدرسةاطلعوا على 
والنوم بصورة جیدة.  كما ستجدون موارد للوالدین/األوصیاء واألطفال حول بأمان منھا العودة إلى المدرسة و والذھابالمدرسة وتناول الطعام بصورة صحیة 

 اد المخدرة والھویة الجنسانیة والجنسیة والعالقات الصحیة.وتعاطي الموالوقایة منھا الوعي بالجرعة الزائدة و
 

 للمدارس 19-إرشاد كوفید
 

األمراض بالمدارس التابع لمركز التحكم في ، یرجى زیارة مورد الویب الخاص 19-حول المدارس وكوفید خاصة بالمقاطعةللحصول على إرشادات ومعلومات 
 .ببریتیش كولومبیا

 
 :Immunizations  :  التطعیمات

 
 9و 6دخول الحضانة والفصلین  -التطعیمات 

 
بھا قبل دخول  اعتبارا من سن أربع سنوات وینبغي أن یتلقوا اللقاحات الموصى بالدخول إلى الحضانةیمكن لألطفال أن یتلقوا تطعیماتھم الخاصة  •

 .الخاصة بنا تطعیمات األطفال والشبابالمدرسة.  یمكن العثور على معلومات حول كیفیة حجز تطعیمات الحضانة على صفحة 
 

الحصول على ھذه  9و 6.  یمكن لطالب الصفین 9و 6الصفین لقاحات في  األطفال في سن المدرسة والمراھقینبریتیش كولومبیا، یعرض على في  •
إلى  9و 6.  سیتم إرسال المعلومات ونماذج الموافقة الخاصة بطالب الصفین الصحة العامة في العیادات المدرسیة ممرضي/اللقاحات من ممرضات

 مع أطفالھم. الموافقة على التطعیمعلى مناقشة  األوصیاءدایة العام الدراسي.  نشجع الوالدین/بالبیت في 
 

  19-تطعیمات كوفید
 

.  وفي الوقت الراھن، فإن 19-إضافة إلى التطعیمات أعاله، نشجع كل األطفال والشباب على اإلطالع على آخر المستجدات فیما یتعلق بتطعیمات كوفید •
 .19-كوفید ن سن ستة أشھر وأكبر مؤھل للحصول على تطعیماتكل شخص اعتبارا م

 
 الخریف.ھذا من  ابدءفما فوق ة ستتاح الجرعات التنشیطیة للجمیع اعتبارا من سن الخام •

 
 في العیادات المدرسیة. 19-ال یتم توفیر لقاحات كوفید •

 
 لكي یتم إخطارھم بوقت حجز المواعید. gov.bc.ca/GetVaccinatedنشجع كل األطفال والشباب على التسجیل في موقع  •

 
 
 

  

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
http://www.bccdc.ca/schools/
http://www.bccdc.ca/schools/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.Yw-wO0fMKUk
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.Yw-wO0fMKUk
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
https://immunizebc.ca/consent-vaccines
https://immunizebc.ca/consent-vaccines
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
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 األنفلونزاتطعیمات 

 .فما فوقأشھر  6سنویا لكل األطفال والشباب من سن  األنفلونزایوصى بلقاح  •
 متاحا في تشرین األول/أكتوبر. األنفلونزاعادة ما یصبح لقاح  •
 في العیادات المدرسیة. األنفلونزاال یتم توفیر لقاحات  •
 immunizebc.ca/clinics/flu، زر موقع أنفلونزاللعثور على عیادة  •

 :Child health screenings  الفحوصات الصحیة لألطفال:

 األسنان

، سیوفر الفریق الفحص لكل طالب مرحلة 2022/2023سیستمر فریق األسنان بالصحة العامة خاصتنا في توفیر فحص األسنان للحضانة.  وأثناء العام الدراسي 
 .حول ھذا األمرإعطائھم موارد مع  رعایة األسنانإلى  الطالب الذین تشخص حالتھم على أن لدیھم شاغل ما یتعلق باألسنان إحالةالحضانة.  وسیتم 

 النظر

عاما  18ألطفال الذین تصل أعمارھم إلى لحین یدخلون المدرسة.  في بریتیش كولومبیا، یحق  فحص نظرینبغي فحص نظر األطفال سنویا من قبل أخصائي 
المحلي باستخدام قاعدة  فحص النظرسنویا.  یمكن للوالدین/األوصیاء حجز موعد إلجراء فحص لنظر أطفالھم لدى أخصائي  للنظرالحصول على فحص مجاني 

 .604-737-9907على الرقم   Doctors of OptometryBCفي بریتیش كولومبیا  فحص النظرأو عبر االتصال بأطباء  فحص النظرإیجاد أخصائي بیانات 

 السمع

حیل الطالب إلى السمع الجید ضروري وأساسي للتخاطب والتطور اللغوي، لذا فإن الكشف المبكر عن فقدان السمع أمر ھام.  اعرف عالمات فقدان السمع وكیف ت
 خاصتنا. خدمات السمععیادة سمعیات محلیة تابعة للصحة العامة في صفحة 

خاصتنا.  فحوصات صحة األطفالللحصول على المزید من المعلومات حول رعایة األسنان أو فحوصات النظر أو السمع لألطفال، زر صفحة 
(fraserhealth.ca/childhealthscreenings) 

 في بریتیش كولومبیا برنامج األطفال األصحاء

 تغطیة لعالج األسنان األساسي ورعایة النظر ومساعدة السمع لألطفال في األسر ذات الدخل المنخفض. األطفال األصحاءبرنامج یوفر 

 إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول المعلومات في ھذا الخطاب، برجاء االتصال بوحدة الصحة العامة المحلیة كما ھي مسردة أدناه.

Public Health Units: 
Abbotsford 
Tel:  604-864-3400 
Fax: 604-864-3410 

Agassiz  
Tel:  604-793-7160 
Fax: 604-796-8587 

Burnaby  
Tel:  604-918-7605 
Fax: 604-918-7630 

Chilliwack  
Tel:  604-702-4900 
Fax: 604-702-4901 

Cloverdale, Surrey 
Tel:  604-575-5100 
Fax: 604-574-3738 

Guildford, Surrey 
Tel:  604-587-4750 
Fax: 604-587-4777 

Hope 
Tel:  604-860-7630 
Fax: 604-869-2332 

Langley 
Tel:  604-539-2900 
Fax: 604-514-8036 

Maple Ridge  
Tel:  604-476-7000 
Fax: 604-476-7077 

Mission  
Tel:  604-814-5500 
Fax: 604-814-5517 

New Westminster  
Tel:  604-777-6740 
Fax: 604-525-0878 

Tri-Cities  
Tel:  604-949-7200 
Fax: 604-949-7211 

Newton, Surrey  
Tel:  604-592-2000 
Fax: 604-501-4814 

North Delta 
Tel:  604-507-5400 
Fax: 604-507-4617 

North Surrey  
Tel:  604-587-7900 
Fax: 604-582-4811 

South Delta  
Tel:604-952-3550
Fax:604-946-6953

White Rock  
Tel:  604-542-4000 
Fax: 604-542-4009 

https://immunizebc.ca/clinics/flu#8/49.246/-123.116
https://bc.doctorsofoptometry.ca/find-a-doctor/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses

