األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
وتقدم البلدية عرض بإجراء دراسات وإرشادات إضافية حسب الحاجة .ويتم
تحديد الطالب بعد قيام الممرضة الطبية بعمل تقييم محدد ،أو بناء على طلب من
الطالب أو وليّ األمر أو المعلمين.

يمكن االتصال بدائرة الخدمات الصحية على رقم الهاتف:
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ARABISK

بلديــة إيهدال
دائرة الخدمات الطبية
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

العروض المدرسية
من دائرة الخدمات الطبية
)(Sundhedstjenestens tilbud i skolen

دائرة الخدمات الصحية  -بلدية إيهدال

الخدمات الصحية في المدارس
في المدارس الواقعة في بلدية إيهدال يكون جميع الطالب على إتصال مع الممرضة الصحية،
وهنا يتم بالتعاون مع كل طالب  /ووالديه  /ومعلميه استكشاف الحاجة إلى بذل مزيد من
الجهود لصالح الطفل ،على سبيل المثال ،إجراء دراسات إضافية أو تقديم المشورة.
ويمكن في الغالب إيجاد حلول لمعظم المشاكل المتعلقة بالنمو والرفاه عن طريق الممرضة
الصحية بالتعاون مع الطالب  /اآلباء  /المعلمين.
تساهم دائرة الخدمات الصحية في ضمان حصول الطالب على النمو السليم ،وخلق المناخ
المطلوب لحياة األصحاء البالغين.

من هي ممرضة الرعاية الصحية؟
الممرضة الصحية قد تلقت دراسة في التمريض مع إكتساب خبرة عملية في مجال صحة
األطفال ،مع تلقيها دراسة إضافية متخصصة متقدمة لمدة  1.5سنة ،والتي يتم التركيز فيها
على تعزيز الظروف الصحية والوقائية لدى األطفال والشبيبة واألسر.
وتعمل الممرضة الصحية غالبا في منطقة مدرسة الحي مع األطفال الرضع  -واألطفال
الصغار ،وطالب المدارس .وتعمل الممرضة الصحية أيضا مستشارا في مركز الرعاية
النهارية بالمنطقة.
وتتعاون الممرضة الصحية مع غيرها من المهنيين مثل المربين ،ومعلمي المدارس،
واألطباء ،وعلماء النفس ،واألخصائيين االجتماعيين ،إستشاري الحركة ،وأخصائي النطق،
وغيرهم .ويكون التعاون مع المجموعات األخرى دائما بعد االتفاق وبالتعاون مع األسرة.
والممرضة الصحية ملتزمة بواجب السرية ،وواجب اإلبالغ اإلجباري ،وواجب تسجيل
المعلومات أوال بأول.

فصول االستقبال
الطالب الذين سيبدؤون بفصول اإلستقبال يتم عرضهم على ممرضة صحية ،حيث يتم قياس
طولهم ،ووزنهم ،وإجراء فحص للقدرة على الرؤية والسمع.

إختبار األطفال بالصف التحضيري قبل دخولهم المرحلة الدراسية األولية
يتم دعوة طالب الصف في مجموعات صغيرة ،حيث يتم تقييم كل طفل على حده من منطلق
مسح فردي للقدرة الحركية يقوم به ممرضة صحية باالشتراك مع إحدى معلمات الصف
التحضيري.

ويتم في وقت الحق دعوة الطالب بشكل فردي مع والديهم إلى فحص ومحادثة ذات طابع
صحي  /وظيفي .ثم يتم مع الطفل والوالدين إعداد بيان لحالة الطفل الصحية والتي يمكن من
خالله الكشف عن مشاكل ذات سمة صحية معينة قد يكون لها تأثير على مسار الطفل
المدرسي  ،وإنسجامه المستقبلي والتعليمي (الرؤية ،والطول ،والوزن ،ورؤية األلوان،
واختبار السمع).
الصف األول :يتم تقديم إجراء مقابلة فردية وفحص لوظائف (الرؤية ،والطول ،والوزن) ،
بوجود الطالب وأولياء األمور.
الصف الثاني :يعرض على الطالب في هذا الصف نشاط تثقيفي صحي مكون من
حوالي درسين تعليميين.
الصف الثالث :يتم عرض تقديم مقابلة صحية وظيفية (النظر ،والطول ،والوزن).
الصف الرابع :يقدم لطالب الصف نشاط تربوي صحي مكون من حوالي درسين تعليميين.
الصف الخامس :يتم عرض تقديم مقابلة صحية وظيفية (الطول ،والوزن) على حوالي 4-3
طالب آخرين من صفه.
الصف السادس :يتم عرض تقديم مقابلة صحية وظيفية (النظر ،والطول ،والوزن).
الصف السابع :يعرض على الطالب في هذا الصف نشاط تثقيفي صحي مكون من حوالي
درسين تعليميين.
الصف الثامن :التجربة الصحية:
يتم تقديم مسار تعليمي قدره ساعتين الى جميع طالب الصف الثامن .وتجري تلك التجربة
الصحية في داخل الفصل الدراسي ،وتتكون من العديد من األوضاع المختلفة التي يكون لدى
الطالب فرصة الختبار حالته الصحية الخاصة بممارسة بعض التمارين الممتعة.
الصف التاسع :يعرض على الطالب في هذا الصف نشاط تثقيفي صحي مكون من
حوالي درسين تعليميين .يتم عرض هذه الدراسة من قبل الممرضة الصحية .وبمشاركة
الطالب يتم وضع تصور لحالة الطالب الصحية .ويراعى التوصل الى اكتشاف المشاكل
الصحية قبل الدخول في مرحلة البلوغ ،والتي قد تؤثر على اختيار مجال التعليم والمهنة
(النظر ،والطول ،والوزن ،واختبار السمع ،وربما رؤية اللون).

