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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
The School District of Philadelphia 

 

 خدمات الصحة المدرسية
School Health Services 

 
 العامود الفقري اعوجاجتحويل بشأن 

SCOLIOSIS REFERRAL  
 

 Please fill the form in English/الرجاء تعبئة النموذج باالنجليزية
 

 （26）فيالدلفيا：الوحدة المتوسطة        فيالدلفيا：المنطقة التعليمية
 
 Name of Child/اسم الطفل
 
 

 Date/التاريخ Grade/ الصف Sex/ الجنس

 Home Address/ عنوان البيت
 
 
 School/ المدرسة
 
 
 

 .Location No/ موقع رقم

 
 

 :األهل واألوصياء األعزاء

 

ويعتمد . ونحن نوصي بعمل مزيد من التقييم لتحديد ما إذا كان العالج ضروريا. فيها انحناءلفقري أو العامود ا عوجاجأظهر طفلك في الفحص األخير أعراض ممكنة ال

الرجاء الطلب من طبيب العائلة فحصه أو استشارة ممرضة المدرسة لإلطالع  .معالجته الفوريةوكيفية  بها عنه شفكلسرعة التي يتم العلى حدته وا عوجاجتأثير هذا اال

 .ج أخرىعلى مصادر عال

 

 .يرجى الطلب من الطبيب فحصه وإكمال النموذج على ظهر هذه الورقة وإعادتها إلى ممرضة المدرسة

 
 
 
 
__________________                      ________________________ 
مستشار العالج الطبيعي                                     School Nurse/ممرضة المدرسة Physical Therapy Consultant 
 دائرة الصحة في بنسلفانيا أو الفاحص المؤهل       

Pennsylvania Department of Health 
        Or Qualified Screener 
__________________ 
 Telephone/الهاتف
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医生出具的关于脊椎侧凸的报告 
/PHYSICIAN SCOLIOSIS REPORT 

 
ة الطبيب المحترمرحض  /Dear Physician： 

 
 ) سنة 12و  11واألعمار (في الصف السادس والسابع  اعتمدت دائرة الصحة في والية بنسلفانيا أنظمة متعلقة تخص كل طالب

  العامود الفقري اعوجاجلألطفال في الصفوف غير المنظمة لفحصهم ألعراض 
The Pennsylvania Department of Health has adopted regulations regarding each child in         
grades 6 and 7 and age appropriate (11 and 12 years of age) children in ungraded classes to be screened for scoliosis. 
 

 :الرجاء وضع مالحظاتك على الالئحة التالية. باستعمال الطرق المشار إليها أدناه تم مالحظة إمكانية وجود انحناء في ظهر الطالب
By using the method depicted below a possible spinal curvature was noted on this student.  Please note your findings on  
the checklist below. 

 مالحظات عند الفحص
 
1.肋骨隆起／腰间盘突出 /Rib/Hump lumbar Rotation 
 

                                 (RT) حدبة قفص صدري يمنى ___
___ حدبة قفص صدري يسرى   (LT) 
 (RL) دوران قطني يميني ___
 (LL) دوران قطني يساري ___
 
 حاالت عظمية أخرى.2
 

 على مستوى الحوض___
 (HR) ارتفاع الحرقفة اليمنى___       
       ___ اليسرى الحرقفة  ارتفاع  (HL) 
 (K) تحدب___
 (L) تقعس___
 غيرها___

 
 PHYSICIAN’S FINDINGS/ نتائج الطبيب

 
 Please check/ الرجاء اإلشارة         RECOMMENDATION/ توصيات      Please check/ الرجاء اإلشارة                                    EXAMINATION/ الفحص              
 
                1. اعوجاج تأكد من   /Scoliosis confirmed   □  1.سيتم التتبع (O)   □ 
 X-ray taken*/ تم عمل األشعة*                  
)   حدد(درجة االنحناء                  
     Degree of curve (specify)_______    2.توصية بقفص صدري(B)   □ 
 
                2.  □    (S)توصية بالجراحة .Possible Scoliosis   □  3/  عوجاجإمكانية وجود اال
لم يتم عمل أشعة                         /No X-ray taken 
        4.  □  (D)   ُصِرَف
                3.   □   No scoliosis/ اعوجاجال يوجد 

تم عمل أشعة           /X-ray taken     5. تعليقات     /Comments：_______________________ 
                               _________________________ 
               4.      □   No scoliosis/ اعوجاجال يوجد  

 _____________________________Signature/توقيع           No X-ray taken/ لم يتم عمل أشعة    
 
 حاالت عظمية أخرى موجودة.5              

   /Other orthopedic conditions confirmed   □        لطبيب                اسم ا ：________________________ 
                               Physician (Print) 
 

 
 صورة أشعة واحدة واقفا بحسب توصية المعهد الوطني لجراحة العظام *

Single erect AP X-ray for baseline recommended by the American Academy of Orthopedic Surgeons 

 

www.philasd.org/language/arabic لمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على االنترنت 
 

http://www.philasd.org/language/arabic�
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