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المحترم

عزيزي ولي امر الطالب  /الطالبه
تحية طيبة وبعد ....

الموضوع  :برنامج المسح الوطني لفحص انحناءات العمود الفقري
حرصا على سالمة أبنائنا الطلبة  ،تنوي إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة إجراء المسح الوطني
لفحص انحناءات العمود الفقري لجميع طلبة  /طالبات المستوى السادس في
مدرسة ................................................................ /يوم  ................الموافق ............
يهدف الفحص الى االكتشاف المبكر للمشاكل الصحية المحتملة بالعمود الفقري لطلبة المستوي السادس ،
وتوجيه الطلبة الذين يحتاجون للمزيد من الفحوصات والمتابعة للطبيب المختص .
سيتم الفحص بالعيادة المدرسية خالل اليوم الدراسي  ،كما ويستغرق الفحص وقت ال يتعدى دقيقتين بواسطة
طبيب  /طبيبة الصحة المدرسية وبحضور الممرضة  .بالنسبة للطالبات يرجى احضار مالبس مكونة من
قطعتين علوية وسفلية حتى يسهل مالحظة العمود الفقري اثناء الفحص كما وننوه بأن إدارة الصحة
المدرسية تحرص تماما على مبدأ الخصوصية بالفحص والسرية وعدم االفصاح عن أي معلومات عن
الطالب  /الطالبة.
سيتم مخاطبتكم فقط فى حال كان الطالب /الطالبة يعانى من مؤشرات غير طبيعية خالل الفحص وبالتالى
توجيهكم الصطحابه للطبيب المختص .
نرجو من حضرتكم التعاون والحرص على حضور ابنكم  /ابنتكم فى اليوم المحدد والذي تم التنسيق له
مسبقا بين طبيب الصحة المدرسية والتمريض وإدارة المدرسة .
فى حال وجود اي استفسار نرجو مراجعة مركز الصحة المدرسية التابع له الطالب .
نتمنى ألبنائنا موفور الصحة والعافية
شاكرين لكم حسن تعاونكم

INITIAL l Spinal CURVATURE SCREENING
NOTICE TO PARENTS
Dear parents or guardian,
The _______________ School will be doing Spinal Screening on _______________________
At school Clinic Students in the __________ grade(s) will be screened during their Physical
Education
Class period.
The purpose of this is to find early Signs of possible spinal problems in children in grade 6 . It is
not a diagnostic service but aprogram to identify young people who should have further
medical evaluation.
If your child has any unusual findings , you will be notified and asked to take the child to
a physician as a precaution .The majority of students exhibit no findings If nothing unusual is
found , we will not be contacting you again until the screening next year.
The screening procedure takes about 30 seconds, by school health physicians.
Female children are asked to bring a Two – PIECE SWIMSUIT OR HALTER TOP AND
SHORTS to school the day of the screening This type of clothing permits more accurate
observation of the back .
If you have any question or prefer not to have your child screened for spinal curvature, please
contact me at ____________
Sincerely
________________________________
(School Health Physician)

