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II (.ما الذي یحدث في الفحص األساسي؟

یجب في الفحص األساسي تحدید الحالة الصحیة وحالة نمو 
الطفل. ال یدور األمر في ھذا الموعد حول "قدرة الطفل على

االلتحاق بالمدرسة".
لك.ذفي حالة وجود ضرورة لذلك، فإن ھناك وقتًا كافیًا إلجراء 

III(.كیف یتم الفحص الطبي؟

عادة ما یتم الفحص األساسي في مراكز رعایة األطفال، 
. دقیقة. یُمكنك ُمرافقة الطفل إلى الفحص45ویستغرق حوالي 

في حالة عدم وجودك أثناء الفحص فإنك تحصل على الرغم من 
ذلك على معلومات تفصیلیة. 

IV(.ما الذي یتم فحصھ؟

التالیة:دة الطبیبة بفحص مجاالت النمو عِ قوم المسات

اإلبصار والسمع•
اللغة•
سعة الذاكرة•
ةالحرك•
القدرة على الرسم•
فھم األعداد والكمیات•
الحجم والوزن•

ن األعزاء،یأولیاء األمور األعزاء، الحاضن

):ESUھمة للفحص الطبي لاللتحاق بالمدارس (ممن األھداف ال

I(."استغالل الوقت للتنمیة المثالیة"

a لاللتحاق بالمدارس () الفحص الطبيESUل ) ھو أمر ُملزم لك
األطفال ویتم في خطوتین.

خر عام في الحضانة قبل الموعدآالخطوة األولى: في •
دات عِ قوم المساتالمحدد لاللتحاق بالمدرسة، حیث 

یة /لدینا بفحص جمیع األطفال في دائرة البلدالطبیبات
المقاطعة (الفحص األساسي). 

b إلى فحص طبي أو تشخیص لغوي یحتاجوننالذی) األطفال
یتم دعوتھم إلى فحص طبي تكمیلي.

ن، الخطوة الثانیة: في العام األخیر من الحضانة یُمك•
طالما كانت ھناك ضرورة، إجراء فحص طبي آخر. 

c( بدأ السریة الطبي.لمتخضع جمیع نتائج الفحص

األطفال ونموھم

BILD (individuell je Gesundheitsamt)

معلومات حول الفحص الطبي لاللتحاق بالمدارس
)ESU(

نحن متواجدون لمساعدتك
)Stempel des Gesundheitsamtes(
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VII(.لماذا نحتاج إلى تصریح بالموافقة؟

التعاون في شتى المجاالت أمر ضروري للغایة لتحقیق الدعم 
المثالي لطفلك. 

إلى موافقتك لكي نستطیع التعاون مع الموظفین جونحن نحتا
التربویین.

Mit freundlicher 
Unterstützung des Ministeriums für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg, 
www.sozialministerium.baden-württemberg.de,
Übersetzung durch LinguaWorld GmbH, Stuttgart

ول ھمة حمالالتقاریر الطبیة تُرفَق ، ھافي حالة تواجد•
األمراض التي أصابت طفلك 

النظارةال تنسَ في حالة ارتداء نظارة: •

ل حودة بتوثیق المعلومات، ویتم تقدیم المشورة لكعِ تقوم المسا
التطعیمات.

VI(.عن نتائج الفحص؟كیف یتم اإلبالغ

تحصل منا على تشخیص كتابي تقوم بتسلیمھ إلى طبیب / طبیبة
األطفال. 

جفي حالة موافقتك یتم إخطار مؤسسة رعایة األطفال حول نتائ
الفحص للتخطیط عند اللزوم التخاذ إجراءات تربویة ضروریة.

ھ وبعالوة على ذلك تحصل على دلیل أولیاء األمور الخاص بنا، 
نصائح حول مواصلة دعم طفلك.

V(.ما ھي الوثائق المطلوبة؟

ي:من فضلك قم بإحضار الوثائق التالیة معك أثناء الفحص الطب

ع والمملوءقَّ الموتصریف الموافقة•

للشخص الحاضنمملوءة استمارة •

بطاقة الُمشاركة لألطفال أو كراسة الكشف الُمبكر •
(تقدیمھا إلزامي) 

م أو موافقة كتابیة بأن طفلك غیر ُمطعكتیب التطعیم•
(تقدیمھ إلزامي) 

منبع: کمیتھ مشترک فدرال bvkjمنبع: 
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