چه موقع باید فرزندم را به مکتب بفرستم؟
عالئم و بیماری ها

آیا فرزند من به مکتب برود؟

عالئم رسما خوردگ یا حساسیت های فصیل
ریزش ،عطسه و رسفه خفیف

حاض با ر
گی کووید  19در حال ر
داکی خانواده مشوره کرده
به دلیل بیماری همه ر
ر
یا برای صحبت با نرس حوزه تعلییم معارف ایلگرووف به دفی ما تماس بگ ریید.

کشیدگ  ،پیچ خوردگ و درد

بیل  -اگر آسیب مشخیص وجود نداشته باشد و کودک شما قادر به عملکرد (راه
رر
رفت ،صحبت کردن ،غذا خوردن) باشد باید در مکتب باشد .اگر درد شدید
احیای
است و متوقف نیم شود و یا به محل های نگهداری نیاز دارد (تجدید و
ی
روحیه  ،بنداژ ،عصا) با یک ارائه دهنده خدمات صیح مشوره کنید .هرگونه
حاضی صیح باید با یادداشت ر
غی ر
داکی همراه باشد.
ر

بیماری های مزمن (نفس تنگ ،شکر ،حساسیت ،بیماری های
سلویل ،بیهوش و غ ریه )
ر
ر
بیماری مزمن یک بیماری طوالی مدت است که قابل کنیول است
اما قابل درمان نیست.

بیل  -فرزند شما باید به مکتب برود .کارمندان مکاتب برای کمک به کودک شما
در بیماری مزمن و نیازهای مرتبط به آن آموزش دیده اند .اگر فرزند شما نیاز به
ً
لطفا برای ف ورم مجوز دوا به ر
دفی مکتب
نگهداری یا تجویز دارو در محل دارد
مراجعه کنید.

ر
(مرییص ماهوار)
عالئم قاعدگ

بیل  -بی ر
ر
(مرییص ماهوار) نباید مشکیل ایجاد کند.
شی اوقات مشکالت قاعدگ
ر
اگر درد ها شدید هستند و به حضور دخی شما به مکتب مشکیل ایجاد یم کنند
باید با یک ارائه دهنده خدمات صیح مشوره کنید .

بیل  -شما باید فرزند خود را به مکتب بفرستید اما سیع کنید تا بدانید که چه
کودک نیم خواهد به مکتب برود
گریه مکرر ،ترس ،عصبانیت ،عدم تمایل به معارست ،تغ ریی رفتار ،عوامیل باعث ایجاد این تغ رییات شده است .برای اطمینان از اینکه فرزند شما
در مکتب دچار مشکالت اجتمایع یا تحصییل نیست مهم است که ارتباطات
درد معده و حالت استفراغ
ر
ب رت والدی ن و کارمندان مکاتب (اداره ،مشاور علیم و غ ریه) موجود بوده ای ن
(این ها همه یم تواند نشانه های افرسدگ ،اضطراب ،ر
اسیس پس از موارد و سایر موارد ممکن است نیاز به توجه شما یا کارمند مکتب داشته باشد .
سانحه ی ا ترس باشد )
بسیی یا ر
والدین بیمار ،ر
اسیس دارند.

غی ر
بیل  -اگر فرزند شما به دلیل بیماری غ ری ر
حاضی معذور
حاض باشد ،ر
ً
نخواهد بود .اگر به دلیل بیماری نیم توانید فرزند خود را به مکتب بیید ،لطفا
راه دیگری برای رفت و برگشت فرزندتان ترتیب دهید .ممکن است تهیه این
تنظیم از قبل فقط در رسای ط غ ریمنتظره مفید باشد .

تب
ً
ً
تب معموال به معنای بیماری است خصوصا اگر کودک شما دارای
تب  100.0یا باالتر باشد و همچن ر ر
ت عالئم دیگری مانند تغ ریی رفتار
خارش های جلدی ،گلودردی ،استفراغ و غ ریه داشته باشد .

نخ ری  -اگر کودک شما تب  100درجه یا بی ر
شی از آن دارد او را در خانه نگه
دارید تا تب او زیر  100درجه و به مدت  24ساعت بدون استفاده از داروهای
کاهش دهنده تب او را در خانه نگه دارید .اگر تب برطرف نشد باید با ی ک ا رائه
دهنده خدمات صیح مشورت کنید .

اسهال
ر
اسهاالت متداوم یم تواند به معنای بیماری باشد اما همچن رت یم
تواند ناش از غذا و دارو باشد .

ر
مرییص یم کند تب دارد یا هم
نخی  -اگر عالوه بر اسهال کودک شما احساس
ر
استفراغ یم کند او را در خانه نگه دارید .در صورت ادامه اسهاالت باید با یک
ارائه دهنده خدمات صیح مشوره کنید.

استفراغ

نخی  -کودک خود را در خانه نگه دارید تا  24ساعت استفراغ باید متوقف
ر
.
شود در صورت ادامه استفراغ با ارائه دهنده خدمات صیح تماس بگ ریید .

خارش های جلدی

نخ ری  -اگر خارش های جلدی فرزند شما تشخیص داده نشده است یادداشت
ر
داکی ر
مبن بر اینکه کدام مشکل مزمن جلدی نیست و توانا یی حضور در مکتب
را دارد الزایم است .

