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 !د یبھ مھد کودک خوش آمد 
فرزند خود را آماده مھد کودک کنید. از بھ روز بودن واکسیناسیون او 

ھای سالمت  اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید کھ ھمھ غربالگری
 توصیھ شده را پشت سر بگذارد. 

 ھا سازی ایمن 

 شود:سال و باالتر توصیھ می 4دو واکسن رایگان برای کودکان با سن 
 Tdap-IPV  برای محافظت در برابر دیفتری، کزاز، سیاه سرفھ

 (سیاه سرفھ) و فلج اطفال. 
 MMRV   برای محافظت در برابر سرخک، اوریون، سرخجھ و

 آبلھ مرغان (واریسال).

از طریق برقراری تماس تلفنی با پزشک، داروساز یا واحد بھداشتی 
 فرزندتان برنامھ ریزی کنید.سازی خود برای ایمن

 خود گزارش دھید. سازی را بھ واحد بھداشت عمومی فرایند ایمن 
 با واحد بھداشت خود تماس بگیرید یا فرم آنالین را تکمیل کنید.  

مقابل را اسکن   QRبرای دسترسی بھ فرم، کد  
 و یا بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:

fraserhealth.ca/immunizationform 

 خدمات بھداشت عمومی

توانید در واحد بھداشت عمومی محلی خود از یک پرستار بھداشت می
عمومی مشاوره بگیرید. خدمات، شامل موارد زیر است اما محدود بھ 

 شود:این موارد نمی
 ھا سازییمنا 
   غربالگری سالمت کودکان 
  منابع ایمنی و بھداشت آموزشی 

 شرایط جدی پزشکی و مدرسھ

ھای بھداشتی اورژانسی اگر احیانا فرزند شما در مدرسھ نیازمند مراقبت
باشد، بھ مدرسھ اطالع دھید ودر ھر سال تحصیلی با یا دریافت دارو می

فرزندتان یک برنامھ سالمت تدوین کنید. ھمکاری مدیر مدرسھ و معلم 
توانید از یک پرستار بھداشت عمومی مشاوره  در صورت نیاز می

 بگیرید.

 منابع بھداشت مدرسھ

سالھ و  18تا  5برای کسب اطالعات بیشتر در رابطھ با دانش آموزان 
ھمچنین اطالعات مفید برای والدین و کارکنان مدارس، بھ پایگاه 

 ت مدرسھ" ما مراجعھ کنید. اینترنتی "بھداش

 مقابل را اسکن و   QRکد 
 یا بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:

fraserhealth.ca/schoolhealth
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 دندانپزشکی، بینایی و شنوایی 

 غربالگری دندان 
آپ رایگان در مدرسھ خود چکدانش آموزان مھدکودک بھ طور  

کنند. ما این کار را برای یافتن و کمک بھ دندانپزشکی دریافت می
دھیم. این غربالگری  کودکانی کھ مشکالت دندانی دارند انجام می
 ھای دندانپزشکی شود. نباید جایگزین معاینات دندانپزشکی کلینیک 

 بینایی 
کنیم تا با مراجعھ بھ مراکز میھا را تشویق ما تمام والدین/سرپرست

سنجی محلی برای معاینات ساالنھ چشم فرزندشان وقت  بینایی 
 بگیرند. این معاینات، رایگان ھستند.

سالگی رایگان    18در بریتیش کلمبیا، معاینات اولیھ چشم تا سن 
سنجی برای ھر  است، ھرچند ممکن است برخی مراکز بینایی

 ھم مالیات کاربر" دریافت کنند.ویزیت، ھزینھ کمی موسوم بھ "س 

 شنوایی 
شنوایی خوب برای رشد گفتار و زبان ضروری است و نقش مھمی 

 در رشد اجتماعی و عاطفی کودک دارد.

سالگی  19متخصصان شنوایی جامعھ برای کودکان از بدو تولد تا 
 دھند.سنجی ارائھ میخدمات شنوایی

ودکانی کھ والدین/سرپرست یا متخصصین سالمت یا آموزش ک
سنجی توانند کودک را بھ کلینیک شنواییمشکالت شنوایی دارند، می

 مرکز بھداشت عمومی محلی خود ارجاع دھند.

برخی از کودکان ممکن است از طریق برنامھ "کودکان سالم بریتیش 
ای دندانپزشکی، کلمبیا" واجد شرایط دریافت رایگان خدمات پایھ

 شنوایی شوند.سازی و کمکعینک
 

 برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 
 تماس بگیرید، 1-866-866-0800

 مقابل را اسکن کنید، یا  QRکد  
 مراجعھ و  gov.bc.ca بھ آدرس 

 عبارت زیر را جستجو کنید:
ھای اولیھ دندانپزشکی،  " مراقبت 

 شنوایی ".سازی و کمکعینک

 مراقبت مجازی فریزر سالمت 
 ھای بھداشتی دارید؟ از طریق شماره تلفن  نگرانی

ھای سالمت مجازی فریزر با مرکز مراقبت 1-800-314-0999
تماس بگیرید و با یک پرستار ثبت شده، مکالمھ کنید. ھمھ روزه از  

 ھفتھ.  شب، ھفت روز 10صبح تا  10ساعت 

سالمت و مشاوره گرفتن از پرستار، برای دریافت اطالعات عمومی  
توانید بھ صورت متخصص تغذیھ، داروساز یا متخصص ورزشی، می

"ھلث لینک بی سی" تماس  با 1-1-8روزی از طریق شماره تلفن  شبانھ
 مراجعھ کنید.   healthlinkbc.ca بگیرید یا بھ آدرس

ھ "ھلث لینک بی سی" کد برای دسترسی ب
QR مقابل را اسکن کنید 

 واحدھای بھداشت عمومی

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  
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