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لطفال
O.N.E

(Traduction en Arabe classique) 



O.N.Eالمراجعات الطبية لطفال 

هل لديكم أسئلة متعلقة بطفلكم: 

هل يجب تلقيحه؟ 

هل تغذيته ملئمة لعمره؟ 

هل ترغبون بالقيام بنشاطات جماعية مع طفلكم؟ 

هل ترغبون بالتعرف على أهالي آخرين؟ 

هل ترغبون بتبادل التجارب؟ 

الخ

  هي من اجل الجابة على احتياجات أطفالكم وO.N.Eمراجعات 
احتياجاتكم.



استقبال ذو نوعية جيدة

عند وصولكم للمراجعة، تستقبلكم لجنة من المتطوعين. 

تسجل وزن و طول طفلكم بدقة ، لتسير الستشارة بشكل جيد.   

و تحرص أيضا على أن تكون هذه الفترة للستراحة و التبديل. 

 و تشارك أيضا لتنظيم نشاطات متنوعة (كونفرانس، زاوية للعب،
زاوية للقراءة،...)



لطفلكم الطبية  المراجعة

 .فحوصات طبية ذات نوعية جيدة، لمراقبة صحة و نمو طفلكم

:بحسب تقويم دقيق و في فترات مهمة من حياة طفلكم
 
  سنوات3فحصا من عمر . حتى  15
   سنوات6 سنوات حتى 4فحوصات من عمر  3

  . أطفال في ساعة واحدة5نسبيا و بموعد مسبق 

  صحيين-اجتماعيين المرتبطين (TMS) بجاهزية جيدة من الطباء و من موظفين
 .كل شئ من اجل طفلكم و من أجللكم ، O.N.E ب

في جو من الراحة التامة



تقويم لمواعيد الزيارات المقترحة

ل: 

فحص و لقاح طفلكم، اخذ وزنه و طوله، مراقبة كيفية نموه، 
الستماع لكم، الجابة على أسئلتكم، 

إعطائكم النصائح 

ما عدا الصعوبات الخاصة، المراجعات الطبية لطفلكم تكون كالتي:

في عمر . . . . .

 يوم15

 واحد شهر
 نصف و شهر

(لقاح )شهرين
(لقاح ) أشهر 3
(لقاح )أشهر 4
أشهر 5

أشهر 6-8
أشهر 9-10

(لقاحأشهر       ) 12-13
 (لقاح)أشهر   14-15

أشهر 18
 عامين
 نصف و عامين

 أعوام 3

أعوام 4
أعوام 5

(لقاح)
أعوام 6



إذا كان طفلكم مريضا؟ 

 فقطوقائية ONEالفحوصات التي تجرى أثناء المراجعات الطبية في 

ل يمكن أن تأخذ مكان الطبيب المعالج لطفلكم (طبيب الطفال، الطبيب العام) 

 إذا كان طفلكم مريضا، قم بإخبار طبيبه المعالج، من المهم جدا  أن يعرف جيدا (الطبيب
المعالج( الوضع الصحي لطفلكم و جميع الفحوصات التي خضع لها. 

طفلكم سيستفيد أيضا من سلسلة مراجعات طبية اختيارية: 

 من اجل الوقاية.O.N.Eال 

 عندما يكون طفلكم مريضا، الدفتر الصحي للطفل، يستطيع أن يكون همزة الوصل بين
الطبيب المعالج لطفلكم (طبيب الطفال، الطبيب العام) 

O.N.Eو بين ال 



الستماع و المساندة في جميع المراحل.

 جاهز دائما لمراجعاتكم. O.N.E التابع ل TMSالموظف الصحي-الجتماعي 

،لكي تتعرفوا على دوركم كاهل و تناقشوا كل ما يشغل بالكم: الطعام 
النوم، امن و راحة الطفل، الغضب، مراحل النمو. . . . 

 تستطيعون استقباله (الموظف الصحي-الجتماعيTMSأو تزورونه في ( 
أوقات عمله.   

الموظف يستطيع أيضا أعطاكم المعلومات حول جميع النشطة التي يتم 
تنظيمها أثناء فترات المراجعات الصحية لطفلكم.  

كونفرانس
زاوية للعب
،زاوية للقراءة
.رياضة الحواس الخمسة



 حتى إذا لم يكن لديكم موعد مسبق مع الطبيب،
المراجعة الصحية تبقى مفتوحة.

من اجل: 

 .اخذ وزن و طول طفلكم

 إجراء مقابلة مع الموظف الصحي-الجتماعيTMS 

 مقابلة مع اللجنة المتطوعة

المشاركة في النشاطات

..............................................

..............................................

 أيام، ساعات و أماكن المراجعات بدون موعد مسبق:
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