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 منطقة فيالدلفيا التعليمية

The School District of Philadelphia 
 

 خدمات الصحة المدرسية
School Health Services 

 
 إحالة لفحص النظر

VISION SCREENING REFERRAL  
 
  __________ Sex/الجنس___________ Age/ العمر_______________________________________________________Name/االسم
 
 __________________________________________________________________________________________  Address/ العنوان
 
الصف/الغرفة   _________________________________________________ School/ المدرسة  /Room/Grade  ___________________ 
 

 :أيها األهل واألوصياء األعزاء
 

عدم النجاح في إن : الرجاء المالحظة. * أخصائيوتشير نتيجة فحص نظر الطفل إلى الحاجة إلى زيارة . لنا خدمة فحص النظر كقسم من برنامج الصحة المدرسيةلقد أكم
 :تم تسجيل نتائج فحص النظر أدناه. ال يتطلب فحص نظرلأللوان نظر الفحص 

 
 

 إحالة لفحص النظر
SCHOOL VISION SCREENING TEST             

 
 __________________ Date/ التاريخ

 
 : FINDINGS/النتائج
   

1
.      

 NEAR/القريب FAR/ البعيد ：Visual Acuity/ حدة النظر
 

نظاراتمع  /With glasses 
 

نظاراتبدون  /Without glasses 

 L/يسار             R/يمين                            
 فشل                        نجاح         __        __ 
                          /Passed                      /Failed 
 فشل                        نجاح         __        __ 
                                     /Passed                     /Failed 

 L/يسار             R/يمين                           
 فشل                        نجاح         __        __ 
                          /Passed                      /Failed 
 فشل                        نجاح         __        __ 
                                     /Passed                     /Failed 

     
 Not tested/ لم يتم الفحص □                           Failed/فشل□             Passed/نجح□                  Convex lens/ عدسة محدبة .2
ملون نظر .3  /Color Vision                      □نجح/Passed             □فشل/Failed                           □ لم يتم الفحص /Not tested 
المزدوج/إدراك العمق .4  /Stereo/Depth Perception  □نجح/Passed             □فشل/Failed                           □ لم يتم الفحص /Not tested 
   
：Comments/ مالحظات

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
أن يقوم أخصائي بفحص نظر طفلك وتعبئة النموذج على ظهر هذه الورقة وإرجاعها إلى  تصحيح النظر يمكنه أن يؤثر على إمكانية التعلم، فإنه من الضروري بما أن عدم

 .المدرسة
 

 .إذا كان لديكم أي استفسار أو إذا استطعت تقديم المساعدة، فالرجاء االتصال بي. شكرا على تعاونكم
 
الطبيب/المدرسةممرضة         ／护理 /School Nurse/Nurse Practitioner:___________________________________________________ 
 
 ______________________________Fax Number/ رقم الفاكس____________________________  Telephone Number/ رقم الهاتف       
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 تقرير أخصائي فحص العيون
EYE CARE SPECIALIST REPORT 

 
 
 ________________Date/ التاريخ  __________________________________Student’s Name/ اسم الطالب
 
 NEAR/ القريب FAR/ البعيد Visual Acuity/حدة النظر
 
 
 :Without correction/ مع عدسات
 
 With correction/ بدون تصحيح
 

 
 L/ يشار          R/ يمين

___            ___ 
  

___            ___ 

 
 L/ يسار          R/ يمين
___               ___ 

 
                     ___               ___ 

 
                       
 :Diagnosis or explanation of eye condition/ تشخيص أو شرح حالة العين
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Plan of Treatment/ مخطط المعالجة

 
 No/ ال□                                Yes/ نعم□   Glasses Prescribed/ تم وصف نظارات
 No/ ال□                                Yes/ نعم□   Constant Wear/  ارتداء نظارات دائم
 No/ ال□                                Yes/ نعم□   Near Work Only/ عند العمل فقط
 No/ ال□                                Yes/ نعم□   Distance Work Only/ العمل عن بعد
 No/ ال□                                Yes/ نعم□  Contact(s) Prescribed/ الصقة تم وصفها

 
 ：Recommendation for school/ توصية للمدرسة
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________：Return visit/ مراجعة
 
 
 
 ________________________________ اكتب اسم أخصائي العيون     
     PRINT NAME OF EYE CARE SPECIALIST 
 
 
 
 __________________________________________________التوقيع  
                                                                     SIGNATURE     
 
 
 
   _________________________________________________ الهاتف
                                                      TELEPHONE 
 
 
 
 
 
 

 .rabicphilasd.org/language/awwwاالنترنتى الموقع على لمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إل
 
 
  

 PLEASE/الرجاء إرجاع هذا النموذج لعناية ممرضة المدرسة
RETURN THIS FORM TO SCHOOL-ATTEN: SCHOOL NURSE 

 
 ________________ :SCHOOL NAME/ اسم المدرسة
 
 _____________________ :ADDRESS/ عنوانها
 
 _________________ :ZIP CODE/ الرمز البريدي
 
 _____________ :OR FAX TO/ أو أرسلها بالفاكس إلى 
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