السجل الصحي 2021/2020
الوثائق المرفقة 2022/2023
صورة

نسخة من دفتر تعليم حديث ( بالنسبة للطلبة الجدد أو في حال وجود تعليمات جديدة )
يجب تعبئة هذه الوثيقة و توقيعها ( ختمها من قبل الطبيب بالنسبة للطلبة الجدد ) و إمضاء
ي ( الممثل الشرعي
الول ّ

االسم.....................................................:

لقب العائلة..................................................:

الصف............................................. : 2022 /2023

تاريخ الوالدة.........................................................:

.1
.2
.3

اسم الوالد  /الممثل الشرعي................. ..................................... :الهاتف.................................:
اسم الوالدة  /الممثل الشرعي........................................................ :الهاتف................................. :
هاتف في حاالت طارئة (اسم الشخص).......................................................... :

يجب م ّد الممرضة بالوصفة الطبية في حال إعطاء الدّواء أثناء الدراسة.
.4

ال

مرض سابق أو مزمن  :الربو  :نعم

عالج السكري :نعم

عالج الربو .......................................:عالج السكري..................................... :
.5

ال

أي مرض آخر :اسمه..........................
ّ

عالجه.......................................... :

عمليات جراحيّة منذ الصغر:

اذكرها مع التواريخ.................................................................................................. :
.6

سوابق ألزمة صرع:

نعم

ال

في حال نعم وضحوا العالج و سن الطفل عند إصابته بأول أزمة..................................................................:
.7

الحساسية:

نعم

في حال نعم ،أي نوع من الحساسية

ال
غذائية

أخرى

دوائية

أخرى يرجى التوضيح................................................................... :
(هام :الرجاء التواصل مع الممرضة إذا كان الطفل يعاني من أي حساسية و تقديم شهادة طبية في الغرض).
 .8هل زار الطفل أخصائي نفسي نعم
 .9هل زار الطفل أخصائي في الحركة نعم
 .10هل زار الطفل أخصائي في النطق نعم
نعم
 .11عجز في السمع نعم
 .12وجود أي خلل في النظر نعم

في حال نعم ،الرجاء مد الممرضة بتقرير مفصل من المعالج النفسي.

ال
ال
ال
ال
ال

في حال نعم ،الرجاء مد الممرضة بتقرير مفصل من أخصائي النطق.
ال
وجود جهاز سمع نعم

في حال وجوده الرجاء تحديده ( تقديم تقرير طبي)
ال
 .13حمل نظارات نعم
 .14طفلك قادر على ممارسة الرياضة في إطار األنشطة المدرسية و األنشطة الالصفية  :نعم

ال

عند إعادة التسجيل و في حال اختياركم (ل) يجب عليكم انجاز و توقيع وثيقة “ « activity physical for suitability of Medicalمن قبل الطبيب.
يشهد ولي الطفل أن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة و أنّ دفتر التطعيم حديث و يحتوي على كل التطعيمات الضرورية بدولة قطر
أي تغييرفي الحالة الصحية للطفل.
و تقع على مسؤولية الوالدين إخبارنا عن ّ
(عند أخذ تطعيمات إضافية،يجب م ّد الممرضة بنسخة عن دفتر التطعيمات)
الرخصة الطبية بتقديم األدوية الالزمة لطفلي المريض.
أسمح لممرضة المدرسة المتحصّلة على ّ
أسمح إلدارة المدرسة ب اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة الطوارئ ونقل طفلي إلى أقرب طبيب أو مستشفى إذا استحال الوصول إلينا.

ي ( الممثل الشرعي)
إمضاء الول ّ

إمضاء الطبيب مع الختم
(إجباري بالنسبة للطالب الجدد)

