
 

Catalogue #264397 (September 2022) Arabic | For more copies: patienteduc.fraserhealth.ca 

 !مرحباً بك في روضة األطفال 
بادر بتھیئة طفلك لدخول روضة األطفال. تأكد من أن تطعیماتھ حدیثة  
 وكاملة. وتأكد من حصولھ على جمیع الفحوصات الطبیة الموصي بھا.

 التطعیمات 

 عام وأكثر بأخذ تطعیمین مجانیین وھما:  4یوصى األطفال من سن 
  لقاحTdap-IPV للحمایة من الدفتیریا،   شلل عضلي)-(الثالثي

 التیتانوس والسعال الدیكي (الشاھوق) وشلل األطفال.
 لقاحMMRV   (الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانیة)  للحمایة من

 الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة و الجدري (الحماق). 

بادر بعمل موعد لتطعیم طفلك من خالل اإلتصال بطبیبك أو الصیدالني 
 أو وحدة الصحة العامة.

 بادر باإلبالغ عن التطعیمات لوحدة الصحة العامة.
 نترنت.إتصل بوحدة الصحة العامة خاصتك أو قم بتكملة اإلستمارة عبر اإل

) ھذا  QRبادر بمسح رمز اإلستجابة السریعة (
 للوصول إلى اإلستمارة أو قم بزیارة:

fraserhealth.ca/immunizationform 

 خدمات الصحة العامة

ممرضة الصحة العامة في وحدة الصحة العامة المحلیة.   یمكنك إستشارة
 تتضمن الخدمات، دون حصر، على ما یلي:

 التطعیمات 
 فحوصات صحیة لألطفال  
 موارد تعلیمیة عن الصحة والسالمة 

 حاالت مرضیة خطیرة والمدرسة 

إذا كان طفلك بحاجة إلى رعایة صحیة طارئة أو أدویة في المدرسة، بادر 
بإبالغ المدرسة بذلك وقم بتكملة خطة صحیة مع مدیر مدرستك ومعلم 

 طفلك كل عام. یمكنك إستشارة ممرضة الصحة العامة إذا لزم األمر. 

 موارد الصحة المدرسیة 

على معلومات   بادر بزیارة صفحتنا لموارد الصحة المدرسیة للحصول
من العمر، إضافة إلى معلومات ھامة ألولیاء   18إلى  5للطالب من سن  

 األمور وكادر المدرسة.

)  QRبادر بمسح رمز اإلستجابة السریعة (
 ھذا أو قم بزیارة: 

fraserhealth.ca/schoolhealth
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 األسنان والبصر والسمع 

  فحص األسنان 
یحصل طالب روضة األطفال على فحص مجاني لألسنان في 

المدرسة. نقوم بذلك لمعرفة ومساعدة األطفال الذین لدیھم مشاكل 
األسنان. ال یكون ھذا الفحص بدیالً عن الفحص الذي تتعلق بصحة 

  یقوم بھ طبیب األسنان.

 البصر 
نشجع جمیع أولیاء األمور/المربین على عمل موعد لزیارة أخصائي  
العیون في منطقتھم لعمل فحص سنوي لعیون أطفالھم. ھذه الخدمة 

 مجانیة.

في بریتش كولومبیا، تكون الفحوصات األساسیة للعیون مجانیة لحین 
، رغم أن بعض أخصائیي العیون قد یأخذوا رسوماً  18بلوغ سن الـ 

 رمزیة للمستخدمین عن كل زیارة. 

 السمع 
یعتبر السمع الجید ضروریاً للنطق وتطویر اللغة ویلعب دوراً ھاماً في 

 النمو االجتماعي والعاطفي لطفلك. 

دم أخصائیو السمع في المجتمع المحلي خدمات السمع لألطفال من  یق
 .19الوالدة إلى سن 

لألطفال الذین لدیھم مشاكل في السمع، یمكن ألحد الوالدین أو ولي األمر  
أو أخصائي الصحة أو التعلیم إحالتھم إلى عیادة صحة السمع العامة  

 المحلیة.

انیة أساسیة في صحة قد یتأھل بعض األطفال للحصول على خدمات مج
األسنان، النظارات الطبیة، والسمع من خالل برنامج األطفال األصحاء 

 ). BC Healthy Kidsفي بریتش كولومبیا (

 لمزید من المعلومات، إتصل على الرقم 
، بادر بمسح رمز  1-866-866-0800

) ھذا، أو بادر بزیارة  QRاإلستجابة السریعة (
gov.bc.ca " والبحث عنBasic 

dental, eyeglasses, and hearing 
care  أي "خدمات أساسیة في رعایة صحة "

 األسنان والنظارات الطبیة والسمع".

  ریزرالرعایة اإلفتراضیة في صحة ف

ھل لدیك مخاوف صحیة؟ إتصل ھاتفیاً بالرعایة اإلفتراضیة في صحة 
للتحدث مع ممرض مسجل، من   0999-314-800-1فریزر على الرقم 

 مساءاً، سبعة أیام في األسبوع.  10صباحاً إلى  10

) HealthLinkBCبعد ساعات الدوام الرسمي، إتصل بھیلث لینك بي ( 
للحصول على  healthlinkbc.caأو بادر بزیارة  8-1-1على الرقم 

معلومات صحیة عامة ومشورة من ممرض، إخصائي التغذیة، صیدالني 
 أو أخصائي التمرین. 

) ھذا  QRبادر بمسح رمز اإلستجابة السریعة (
للوصول إلى ھیلث لینك بي سي  

)HealthLinkBC  .( 

 الصحة العامةوحدات 

Abbotsford 
604-864-3400 

Agassiz  
604-793-7160 

Burnaby  
604-918-7605 

Chilliwack  
604-702-4900 

Cloverdale, Surrey 
604-575-5100 

Guildford, Surrey  
604-587-4750 

Hope  
604-860-7630 

Langley  
604-539-2900 

Maple Ridge  
604-476-7000 

Mission  
604-814-5500 

New Westminster  
604-777-6740 

Tri-Cities, Port Moody 
604-949-7200 

Newton, Surrey  
604-592-2000 

North Delta  
604-507-5400 

North Surrey  
604-587-7900 

South Delta  
604-952-3550 

White Rock  
604-542-4000  

 

https://www2.gov.bc.ca/
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
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
http://www.healthlinkbc.ca/

