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 The School District of Philadelphia/منطقة فيالدلفيا التعليمية
 School Health Services/خدمات الصحة المدرسية

طبيالفحص التقرير   /REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION 
 Name of Student/ اسم الطالب
 

 Date of Birth/تاريخ الميالد
          Yr/السنة ____Day/اليوم___ .Mo/الشهر___

 Grade/ الصف # Student ID/رقم هوية الطالب

 Name of School/ اسم المدرسة
 

الكتاب/القسم/الغرفة  /Room/Section/Book  اإلصدارتاريخ  /Date Issued 

)الرجاء إكمال التالية(إلى مقدمي الرعاية  /TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items) 
وتلزم هذه . األوصياء/وتقع مسؤولية دفع ثمنها على األهل. المدارس في الوالية أن يحصلوا على التحصين والفحوصات الطبية الدورية إلىمن الطالب الذين يذهبون  بنسلفانيا نينتتطلب قوا

.أدناهالرجاء إرفاق نسخة من سجل تحصين الطالب أو تسجيل التواريخ . التحصين للذهاب إلى المدرسة /Pennsylvania law requires that students attending school in the 
state be immunized and receive periodic medical examinations.  Payment for these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  
THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.  Attach a copy of the student’s immunization record, or record 
the dates below.  
 

 الرجاء إرفاق سجل كامل من التحصين لما فيها نتيجة فحص األمصال إذا وجدت. سجل تقديم التحصين

/RECORD OF VACCINE ADMINSTRATION.  Please attach complete immunization record including serology results if available 

                               ___________Date of last PPD/تاريخ آخر فحص للسلPPDفحص السل                                ________________________Allergies/الحساسية

 Result __________________ mm/النتيجة
 
 

                                            ?Does this student have health insurance/هل لدى هذا الطالب تأمين صحي؟
 ____________________________：Name of insurance provider/اسم شركة التأمين               No/ال__    Yes/نعم__                

 

 (RECORD THE FOLLOWING) سجل التالية
 

)النظارات بدون(حدة النظر  .1 /Visual acuity (without glasses)    يمين /R____     ريسا  /L____      （مع النظارات）/(with glasses)    ييمن/R____    يسار/L____ 

 ______________________________BP/ضغط الدم  .L____ 3/يسار    ____ R/يمين   Audiometric screening/ فحص السمع    .2

_______Height/ الطول .4 سم /بوصة /Inches/cm          الوزن /Weight__________ كغم/رطل انجليزي /lb./kg  مؤشر كتلة الجسم/BMI percentile_________ 

العامود الفقري اعوجاجفحص  .5 /Scoliosis screening: ___طبيعي /Normal   ___غير طبيعي /Abnormal    ___ أحيل  /Referred    ___ال إحالة /No Referral 

 Full Physical Activity/ نشاط جسدي كامل___  :Activity Recommendation/ توصيات عن النشاط  .6

___  .Restricted Physical Activity (Must complete Phys. Ed/（  النشاط الجسدي الطبيتعديل /اإلعفاءنموذج ) 23-يجب تعبئة نموذج رقم م أ ه (نشاط جسدي محدود 
Medical Exemptions/Program Modification Form MEH-23);                                      

القيود دحد /Specify Restrictions:_____________________________________ 

                         :List all medications currently being taken / قائمة بأسماء األدوية التي يأخذها    .7
 ___________________:Reason/السبب_______________________________________________Medication/ دواء

8.                                                                                     
 

لةأشر إلى حالة المشك                     List all problems by history or examination/ سجل كل المشكالت تاريخيا أو في الفحص /Status of problem    
 
 Referred/ُأحيل           Care completed/تمت العناية           Under care/تحت العناية _______________________________________________________.1
 
 Referred/ُأحيل           Care completed/تمت العناية           Under care/تحت العناية _______________________________________________________.2
 
 Referred/ُأحيل           Care completed/تمت العناية           Under care/تحت العناية _______________________________________________________.3
 
___ ال توجد أي مشكلة   /No Problems Identified 

 

تعليمات خاصة للمدرسة/خطة متابعة العالج/مالحظات  /Comments/follow-up treatment plan/Special instructions to school: 
 
 

)مطلوب(التوقيع  /Signature (Required) 
 
 

)مطلوب(ختم مكتب مقدم الرعاية  Telephone/ الهاتف  
/Care Provider office stamp (Required) 

نوانالع /Address 
 
 
 

 Date of Exam/ تاريخ الفحص
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