
 

Gesundheitsamt

II (.پایھ چیست؟معاینھ

کودک رشدپایھ، تعیین وضعیت سالمتی و معاینھھدف از 
» توانایی ورود بھ مدرسھ«موضوعِ این معاینھ،است. 

.باشدمین
ین وجود خواھد داشت تا امکفی، زمان نیاز بھ حمایت باشداگر 

. صورت پذیردحمایت

III(.شود؟چگونھ انجام میمعاینھ

ای بھ طور معمول در مرکز مراقبت روزانھ (مھد پایھمعاینھ
کشد. شما دقیقھ طول می45کودک) انجام می گیرد و در حدود 

ر د، کودک خود را ھمراھی کنید. اگر معاینھتوانید در زمان می
راکاملیاطالعاتز ھمحضور نداشتھ باشید، بامعاینھھنگام 

. خواھید کرددریافت 

IV(. شود؟میمعاینھچھ چیزی

کند:زیر را کنترل میُرشدیِ ھای حوزه،پزشکیدستیار

ھای بینایی و شنواییتوانایی•
زبان•
حافظھ•
حرکتیھایتوانایی•
نقاشیی حیطھدررشد•
درک اعداد/مقادیر•
اندازه و وزن•

والدین و سرپرستان گرامی،

) عبارت است ESUورود بھ مدرسھ (معاینھیک ھدف مھم 
از:

I (.» بھینھیک حمایتِ استفاده از زمان برای «

برای ھمھ کودکان اجباری است و در دو مرحلھ ESUآ) 
شود.میبرگزار 

مھد کودک پیش از پایانیِ : در سال ماقبل1مرحلھ •
پزشکی دستیارانبھ مدرسھ در موعد مقرر، ورود 

قرار معاینھکودکان شھر/ناحیھ را مورد یھمھ،ما
پایھ). معاینھمی دھند (

پزشکی یا یک تشخیص معاینھب) کودکانی کھ بھ یک 
تکمیلی دعوت معاینھنیاز دارند، بھ یک یزبانوضعیتِ 

شوند.می

: در سال پایانی مھد کودک، در صورت 2مرحلھ •
گیرد. دیگر انجام میمعاینھضرورت، یک 

توسط حفظ اسرارتعھد مشمولِ معایناتنتایجِ تمامیِ پ) 
ھستند. پزشک

آنھارشدکودکان و 

BILD (individuell je Gesundheitsamt)

ورود بھ مدرسھ معاینھاطالعات مربوط بھ 
)ESU(

ما اینجا در خدمت شما ھستیم 
)Stempel des Gesundheitsamtes(
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VII(.؟چرا ما بھ رضایتنامھ نیاز داریم

ازبھینھ حمایتاِی تخصصی براییک ھمکارِی میان رشتھ
فرزند شما بسیار مھم است. 

ما برای اینکھ بتوانیم با کارشناسان آموزشی ھمکاری کنیم،
بھ موافقت شما نیاز داریم. 

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

مھم گزارش پزشکیدر صورت موجود بودن، •
ھای کودک شما درباره بیماری

عینک را فراموش نکنیددر مورد افرادی عینکی: •

ن و بھ شما درباره واکسیناسیوکرده، اطالعات را ثبت دستیار
مشاوره داده خواھد شد.

VI(. شود؟چگونھ اعالم میمعاینھنتیجھ

ن کھ خواھشمند است آکرده،شما از ما یک نتیجھ کتبی دریافت 
را بھ پزشک کودکان ارائھ کنید. 

ھ و بمعاینھشما موافقت کنید، درباره نتایج در صورتی کھ
د کمک آموزشی، بھ مھاقداماتِ احتمالیِ برنامھ ریزیِ منظور

شود.کودک اطالع داده می

شما کتابچھ راھنمای والدین را از ما دریافتعالوه بر آن،
فرزندتان ازبیشتر حمایتکنید کھ دارای نکاتی درباره می
باشد.می

V(.چھ مدارکی الزم است؟

ً معاینھبرای  مدارک زیر را با خود بیاورید: ، لطفا

و امضاء شدهتکمیلرضایتنامھ•

برای افراد سرپرستشده تکمیلپرسشنامھ•

کارت برای کودکان و یا تشخیص زود ھنگامدفتر •
(ارائھ آن الزامی است) مشارکت

و یا یک توضیح کتبی کھ کودک دفتر واکسیناسیون•
شما واکسینھ نشده است (ارائھ آن الزامی است) 

منبع: کمیتھ مشترک فدرال bvkjمنبع: 
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IV(. شود؟میمعاینھچھ چیزی

کند:زیر را کنترل میُرشدیِ ھای حوزه،پزشکیدستیار

ھای بینایی و شنواییتوانایی•
زبان•
حافظھ•
حرکتیھایتوانایی•
نقاشیی حیطھدررشد•
درک اعداد/مقادیر•
اندازه و وزن•

والدین و سرپرستان گرامی،

) عبارت است ESUورود بھ مدرسھ (معاینھیک ھدف مھم 
از:

I (.» بھینھیک حمایتِ استفاده از زمان برای «

برای ھمھ کودکان اجباری است و در دو مرحلھ ESUآ) 
شود.میبرگزار 

مھد کودک پیش از پایانیِ : در سال ماقبل1مرحلھ •
پزشکی دستیارانبھ مدرسھ در موعد مقرر، ورود 

قرار معاینھکودکان شھر/ناحیھ را مورد یھمھ،ما
پایھ). معاینھمی دھند (

پزشکی یا یک تشخیص معاینھب) کودکانی کھ بھ یک 
تکمیلی دعوت معاینھنیاز دارند، بھ یک یزبانوضعیتِ 

شوند.می

: در سال پایانی مھد کودک، در صورت 2مرحلھ •
گیرد. دیگر انجام میمعاینھضرورت، یک 

توسط حفظ اسرارتعھد مشمولِ معایناتنتایجِ تمامیِ پ) 
ھستند. پزشک

آنھارشدکودکان و 

BILD (individuell je Gesundheitsamt)

ورود بھ مدرسھ معاینھاطالعات مربوط بھ 
)ESU(

ما اینجا در خدمت شما ھستیم 
)Stempel des Gesundheitsamtes(
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