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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 

 STUDENT MEDICAL HISTORY/ تاريخ الطالب الطبي
 

 NAME OF STUDENT/اسم الطالب

 

 

 DATE/ التاريخ CLUSTER/مجموعة

 NAME OF SCHOOL/اسم المدرسة

 

 

قسم/مجموعة/صف /RM/BK/SEC الصف /GRADE 

 

 :األعزاء واألوصياءأيها أألهل 

 

 .ن األطفال الداخلين إلى المدرسة عمل فحص طبي كامل حال الدخول ومرة أخرى في المرحلة اإلعدادية والثانويةتتطلب قوانين بنسلفانيا م

 

فق إلى طبيبك أو إلى الرجاء أخذ النموذج المر. قليلة التكلفة يمكن أن تتأهل لها عائلتكأو تأمين مجانية  برامجهناك . يمكن لممرضة المدرسة مساعدتكم بالمعلومات فيما يخص التأمين الصحي

 __________________________________: العيادة حال زيارتهم لعمل الفحص الطبي وأرجعها بعد إكمالها إلى ممرضة المدرسة قبل

 

 

 ____________________________________________________SCHOOL NURSE/ ممرضة المدرسة                                                          

أألوصياء/ب الصحي، يكمله األهللتاريخ الطا  /STUDENT’S MEDICAL HISTORY-TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN 
 

      No/ال□         Yes/ نعم□     ?Do you have health insurance/هل لديك تأمين صحي؟.1

 ___________________________________________________________?What is the name of your insurance/ ما هو اسم تأمينك   

2. طفلك لفحصه الطبي؟ أين تأخذ   /Where do you take your child for checkups?___________________________________________________ 

 _______________________________Fax/ فاكس_______________________________:Phone/ الهاتف   

 ____________________________________________________?Date of child’s last physical examination/تاريخ آخر فحص طبي لطفلك .3

       ______________________________________________________?Where do your take your child for dental care/ أين تأخذ طفلك للعناية باألسنان؟ .4

 _______________________________Fax/ فاكس_______________________________:Phone/هاتف

 __________________________________________________?Date of child’s last dental examination/ تاريخ آخر فحص أسنان لطفلك.5

6. دوية حاليا؟ هل يأخذ طفلك أ  /Does your child take any medicine now?    □نعم /Yes         □ال/No,  فأين/ إذا كان نعم  

 

 دواء /Medicine_________________   كم مرة/How often_____________ ألي سبب/For what______________________ 

 دواء /Medicine_________________   كم مرة/How often_____________ ألي سبب/For what______________________ 

 دواء /Medicine_________________   كم مرة/How often_____________ ألي سبب/For what______________________ 

 

7. هل لدى طفلك حساسية ألي شيء   /Is your child allergic to anything?    □نعم /Yes       □ال /No     

     ?If yes, to what/ إذا كان الجواب باإليجاب فألي سبب؟   

_________________________________________________________________________________ 

    No/ال□         Yes/ نعم□   ?Does your child have any activity restrictions/هل لدى طفلك أي تقييد في الحركة؟ .8

ذا كان باإليجاب، اشرحإ    /If yes, explain 
 

   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

:أشر إلى أي مشكلة يعاني منها طفلك  CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS HAD: 
 

(أزما)الربو   __  /Asthma          

  Anemia/ فقر دم  __

  Arthritis/ التهاب مفاصل  __
نفسي/ سلوك  __ /Behavior/Emotional  

    Blood Disorders/مشاكل دم  __

      Cancer/ سرطان  __

   ___Chicken Pox at age/جدري على عمر  __

     Dental/ أسنان  __

 

  Diabetes/ سكري  __

كحول/مخدرات  __  /Drug/Alcohol          
                                    Eczema/اكزيما  __

 Frequent Colds/ كثرة البرد  __

 Hearing/ صعوبة في السمع  __

Difficulty        

 Heart/ قلب  __

 High Bloodضغط دم عالي  __

Pressure 

(عملية)مستشفى   __ /Hospitalized-

Surgery   

 

ممشكلة في التعل  __  /Learning Problem       

                 Lung Disease/ مرض رئة  __

 Lead Poisoning/ تسمم بالرصاص  __

 Meningitis/التهاب السحايا  __

مفاصل/عظم/عضالت  __ /Muscle/Bone/Joint 

  Physical Handicap/ إعاقة جسدية __ 

(باوند 5اقل من )والدة مبكرة  __  /Premature 

birth, <5lb.)  

              

 

                               Seizures/ نوبات  __

 Speech/ صوبة في الكالم  __

Difficulty        
                     Tuberculosis/ سل  __

 Vision/ مشاكل رؤية  __

Problems   
كلية/مشاكل تبول  __  

/Urination/Kidney 

Problem 

 

 Additional comments/معلومات أخرى

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 .rabicphilasd.org/language/awww االنترنتلمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على 

 

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