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 برای بازگشت سالم بھ مدرسھ Fraser Healthراھنمای  موضوع:
Re: Fraser Health’s Healthy Back to School Guide 

 ،Fraser Healthآموزان گرامی در منطقھ والدین، سرپرستان و دانش

ھستیم و حمایت خود از سالمت و تندرستی جوامع مدرسھ در منطقھ خود را ھمچنان ادامھ  2022/2023مشتاق شروع سال تحصیلی ما 
گذاریم تا حمایت خود از بازگشت سالم و ایمن تمامی بھداشت ھمگانی زیر را با شما بھ اشتراک میرنتی اینتمنابع و اطالعات  دھیم.می

  رپرستان آنان بھ مدارس را اعالم کنیم.آموزان و خانواده/سدانش

 منابع سالمت مدرسھ:

طالعھ کرده تا اطالعاتی در خصوص چگونگی کمک بھ ) را مfraserhealth.ca/schools(در آدرس  راھنمای بازگشت سالم بھ مدرسھ
ھمچنین منابعی  فرزندان برای مدیریت اضطراب بازگشت بھ مدرسھ، تغذیھ سالم، رفت و آمد ایمن بھ مدرسھ و خواب مناسب بدست آورید.

از آن، مصرف مواد، جنسیت و وردوز) و جلوگیری برای والدین/سرپرستان و فرزندان در خصوص اطالع رسانی مصرف بیش از حد مواد (اُ 
 توانید بدست آورید.ھویت جنسی و روابط سالم می

  برای مدارس COVID-19راھنمای 

بیماری مدارس مرکز کنترل از منبع اینترنتی  COVID-19جھت دستیابی بھ راھنمای استانی بھ روز شده و اطالعاتی در خصوص مدارس و 
  بازدید نمایید. )BCCDCبریتیش کلمبیا (

  واکسیناسیون:

  9و پایھ  6ورود بھ مھدکودک، پایھ  -واکسیناسیون 

ھای سالگی دریافت کنند و باید قبل از ورود بھ مدرسھ واکسن 4 سن خود را از ورود بھ مھدکودکتوانند واکسیناسیون کودکان می •
واکسیناسیون توان در صفحھ اطالعاتی در خصوص چگونگی رزرو واکسیناسیون مھدکودک را می توصیھ شده را دریافت کنند.

  یافت. جواناننوکودکان و 
 9 ھیپا و 6 ھیپاآموزان دانش شود.واکسن ارائھ می 9و پایھ  6پایھ در  کودکان در سن مدرسھ و نوجواناندر بریتیش کلمبیا بھ  •

اطالعات و فرم رضایت نامھ  دریافت کنند. مدارس ھایواکسیناسیون را توسط پرستاران سالمت ھمگانی در کلینیکتوانند این می
شود کھ در خصوص بھ والدین/سرپرستان توصیھ می در آغاز سال تحصیلی بھ منازل ارسال خواھند شد. 9و پایھ  6برای پایھ 

  با فرزندان خود گفتگو کنند. رضایت نامھ واکسیناسیون

  COVID-19واکسیناسیون 

ھم  خود را بھ روز نمایند. COVID-19شود واکسیناسیون جوانان توصیھ مینوعالوه بر واکسیناسیون فوق، بھ تمامی کودکان و  •
 ھستند. COVID-19ماھھ و بزرگتر واجد شرایط دریافت واکسیناسیون  6اکنون تمامی کودکان 

 سالھ و بزرگتر در دسترس خواھد بود. 5یادآوری واکسن برای تمام افراد  ،در فصل پاییز جاری دوز •
  شود.ھای مدارس ارائھ نمیدر کلینیک COVID-19واکسن  •
ثبت نام  gov.bc.ca/GetVaccinatedکنیم کھ در سایت یق میجوانان را تشونوتمامی کودکان و •

 کرده تا درباره زمان رزرو وقت مالقات بھ آنھا اطالع رسانی شود.

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
http://www.bccdc.ca/schools/
http://www.bccdc.ca/schools/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.wO0fMKUk
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.wO0fMKUk
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.wO0fMKUk
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
https://immunizebc.ca/consent-vaccines
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
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  واکسیناسیون آنفوالنزا

 شود.ماھھ و بزرگتر توصیھ می 6جوانان نوواکسن آنفوالنزای ساالنھ برای تمام کودکان و  •
  گیرد.واکسن آنفوالنزا معموال در ماه اکتبر در دسترس قرار می •
  شود.ھای مدارس ارائھ نمیواکسن آنفوالنزا در کلینیک •
  بازدید نمایید immunizebc.ca/clinics/fluجھت یافتن کلینیک آنفوالنزا از آدرس  •

 غربالگری سالمت کودکان:

 دندان

این تیم غربالگری را  2022/2023طی سال تحصیلی  غربالگری دندان کودکان مھدکودک توسط تیم سالمت ھمگانی دندان ارائھ خواھد شد.
آموزانی کھ مشکل دندان داشتھ باشند برای دریافت مراقبت دندان و منابع ارجاع داده خواھند دانش ک انجام خواھد داد.در میان کودکان مھدکود

  شد. 

 بینایی

 18تا و نوجوانان در بریتیش کلمبیا، کودکان  از زمان ورود بھ مدرسھ، بینایی کودکان باید ساالنھ توسط متخصص بینائی سنجی بررسی شود.
توانند تست بینایی سنجی کودک خود توسط متخصص بینائی والدین/سرپرستان می واجد شرایط یک معاینھ چشم رایگان در سال ھستند.سالگی 

 رزرو کنند. 604-737-9907و یا تماس با پزشکان بینایی سنجی با شماره  فتن یک متخصص بینائی سنجی یاسنجی محلی را در پایگاه داده 

  شنوایی

عالئم ناشنوایی و چگونگی  داشتن قدرت شنوایی مناسب برای تکلم و توسعھ مھارت زبانی ضروری و تشخیص زودھنگام ناشنوایی مھم است.
  بیاموزید. خدمات شنواییجی بھداشت ھمگانی محلی را در صفحھ آموزان بھ کلینیک شنوایی سنارجاع دانش

 غربالگری سالمت کودکان صفحھجھت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مراقبت از دندان، از 
)fraserhealth.ca/childhealthscreenings.بازدید نمایید (  

  ایکلمب شیتیبر برنامھ کودکان سالم

 کند.درآمد فراھم می کمھای پوشش اولیھ درمان دندان، مراقبت از بینایی، و کمک شنوایی را برای کودکان در خانواده برنامھ کودکان سالم

 آید تماس بگیرید.با واحد سالمت ھمگانی کھ در زیر می ،ھر گونھ سوال در خصوص اطالعات ارائھ شده در این نامھ در صورت
Public Health Units: 
Abbotsford 
3400-864-604  :تلفن
3410-864-604 :فکس

Agassiz 
7160-793-604  :تلفن
8587-796-604 :فکس

Burnaby  
7605-918-604  :تلفن
7630-918-604 :فکس

Chilliwack 
4900-702-604  :تلفن
4901-702-604 :فکس

Cloverdale, Surrey 
5100-575-604  :تلفن
3738-574-604 :فکس

Guildford, Surrey  
4750-587-604  :تلفن
4777-587-604 :فکس

Hope 
7630-860-604  :تلفن
2332-869-604 :فکس

Langley 
2900-539-604  :تلفن
8036-514-604 :فکس

Maple Ridge 
7000-476-604  :تلفن
7077-476-604 :فکس

Mission  
5500-814-604  :تلفن
5517-814-604 :فکس

New Westminster  
6740-777-604  :تلفن
0878-525-604 :فکس

Tri-Cities 
7200-949-604  :تلفن
7211-949-604 :فکس

Newton, Surrey  
2000-592-604  :تلفن
4814-501-604 :فکس

North Delta 
5400-507-604  :تلفن
4617-507-604 :فکس

North Surrey  
7900-587-604  :تلفن
4811-582-604 :فکس

South Delta 
تلفن

White Rock 
4000-542-604  :تلفن
 :فکس6953-946-4009604-542-604 :فکس

604-952-3550

https://immunizebc.ca/clinics/flu#8/49.246/-123.116
https://bc.doctorsofoptometry.ca/find-a-doctor/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses



