
 

 

 

 صورة

2021-2020السجل الصحي   
 الواثئق املرفقة

 (ابلنس بة لطلبة اجلدد أ و يف حال وجود تطعاميت جديدة. )حديثنسخة من  دفرت تطعمي   

 
 (خمتها من قبل طبيب ابلنس بة للطلبة اجلدد)جيب تعبئة هذه الوثيقة و توقيعها  

  

 : اإلسم    :لقب العائلة 

 

مس الوادل  .1  :  .........................................................................الهاتف : ........................................................ املمثل الرشعي/ ا 

مس الوادلة .2  :  ...................................................................الهاتف: ...........................................................املمثل الرشعي / ا 

 ( : ..............................................................................امس الشخص)هاتف يف حاالت طارئة  .3

عطاء ادلواء أ ثناء ادلراسة                                                            جيب مد املمرضة  ابلوصفة الطبية يف حال ا 

                                                                                  .........................          أ ي مرض أ خر، امسهال             نعم                    :      عالج السكري ال                  نعم         :   الربو    :    مرض  سابق أ و مزمن  .4

 :  ...........................................                                                           عالجه:  ..............................................         عالج السكري :  ......................................................                                  عالج الربو

 : معليات جراحية منذ الوالدة .5

 ......: ...........................................................................................................................أ ذكرها مع التوارخي             

                                             ال             نعم :             سوابق   ل زمة  رصع .6

صابته بأ ول أ زمة               :  .....................................................................................................................يف  حال نعم وحضوا العالج وسن الطفل عند ا 

                                                                                                                                                                               ال                          نعم    :     احلساس ية   .7

 أ خرى            دوائية                  يف حال نعم ، أ ي نوع من احلساس ية               غذائية                 .8

 .  :     :  ....................................................................................................................أ خرى   يرىج التوضيح                

ذا اكن الطفل يعاين من أ ي حساس ية وتقدمي شهادة طبيية يف الغرض: هام)                 (الرجاء التواصل مع املمرضة ا 

 يف حال نعم، الرجاء مد املدرسة بتقرير مفصل من املعاجل النفيس                                       ال           هل زار  الطفل أ خصايئ نفيس؟   نعم  .8

 ال         نعم                                     هل زار الطفل أ خصايئ يف  احلركة؟   .9

 يف حال نعم، الرجاء مد املدرسة بتقرير مفصل من أ خصايئ  النطق؟     ال                                                     هل زار الطفل  أ خصايئ  يف النطق؟     نعم                  .10

 ال  نعم                              :     وجود هجاز مسع ال                                                  نعم                                        :         جعز يف السمع  .11

                                                                                                                                                             ال وجود أ ي خلل يف النظر ؟    نعم           .12

 (: ..........................................................................................................................تقدمي تقرير طيب)يف حال  وجوده الرجاء حتديده           

 ال نعم                                     :     محل نظارات  .13

    ال  نعم                     :       قادر عىل ممارسة الرايضة يف ا طار ال نشطة املدرس ية وال نشطة الالصفية طفكل .14

  من قبل الطبيب « Medical of suitability for physical activity“      جيب عليمك اجناز و توقيع وثيقة  (ال ) يف حال اختيارمك   و عند اعادة التسجيل

 يشهد ويل الطفل أ ن املعلومات املذكورة أ عاله حصيحة و أ ّن دفرت التطعمي حديث وحيتوي عىل لك التطعاميت الرضورية بدوةل قطر         

 أ ي تغيري يف احلاةل الصحية للطفلاخباران عن الوادلين مسؤولية وتقع عىل           

ضافية، جيب مد املمرضة بنسخة عن دفرت التطعاميت )         (عند أ خذ تطعاميت ا 

          

مضاء الطبيب مع اخلمت                          مضاء الويل                                                                                      ا  املمثل الرشعي       / ا   

جباري ابلنس بة للطالب اجلدد) (                                      ا   

 

 

 

 : تاريخ الوالدة  :0202/0202الصّف 

 



 
 

 

 


