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األطفال األصحاء يتعلمون أفضل
تهانينا! لقد بدأت أنت وطفلك مغامرة ممتعة جديدة .وكما يحدث في حالة أي تغيير كبير ،فإن بداية المدرسة اإلبتدائية تأتي بمجوعة جديدة من األنشطة
الروتينية والتحديات والمكافآت.
إن جعل هذا التحول صحيا ً قد يأتي بفوائد حقيقية في فترة الدراسة .ويمكن أن تخلق البداية اإليجابية للمدرسة جاهزية لدى الطفل للتعلم وإكتساب الثقة حيال
التحوالت الكبيرة األخرى في الحياة.
ومن المهم إدراك ،أن األطفال األصحاء يتعلمون بشكل أفضل.
وهذه أيضا ً بداية لشراكة مهمة بينك وبين مدرسة طفلك في دعم صحة طفلك البدنية واإلجتماعية والعاطفية ،اآلن وطيلة فترة سنوات المدرسة.
الهدف من هذا الكتيب هو:
• تزويد اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية ألطفال مرحلة األساس بمعلومات صحية مناسبة لهم
• إعطاؤك لمحة عن دور المدرسة عندما يتعلق األمر بصحة طفلك
• إرشادك إلى معلومات أكثر تفصيالً أو أرقام تواصل لنواحي تهمك أو تهم عائلتك بشكل خاص.
نحن نشجعك على اإلستفادة من صفحة المحتويات والفهرس لتجد المعلومات المهمة بالنسبة لك ،وبامكانك االحتفاظ بهذا الكتيب لالستفادة منه في المستقبل -
إنك ال تعرف ما الذي يمكن أن تقابله خالل هذه المغامرة المدرسية!
نتمنى لك عام دراسي صحي وسعيد.

بوفيسور Charles Guest

دكتورة Bruce Bolam

دكتورة Claire Tobin

كبير الموظفين الصحيين

كبيرة موظفي الوقاية الصحية

كبير المستشارين الطبيين

وزارة الصحة والخدمات االنسانية

وزارة الصحة والخدمات االنسانية

وزارة التعليم والتدريب
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الحفاظ على صحة جيدة
"لقد إكتشفت أنه عندما تساعدني جين في إعداد غدائها فإنها في األغلب تعيد صندوق غدائها فارغ ًا في نهاية اليوم!"
كاثرين ،والدة جين

األكل الصحـِّي
يمكن أن يكون للطعام الذي يتناوله أطفالك في المدرسة تأثيراً كبيراً على سلوكهم الغذائي واختياراتهم التي يفضلونها ونموهم وطاقتهم ومستوى تركيزهم ومقدرتهم على التعلم .وعندما
تعمل المدارس واألسر مع بعضهم لتعزيز السلوك الغذائي ،يمكن أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي طيلة حياة االطفال على نموهم وتطورهم وصحتهم.

ما الذي تقوم به المدارس
تحتوي سياسة الخدمات الغذائية للمدرسة (  )School Food Services Policyالموارد المصاحب على ارشادات من أجل توفير خدمة غذائية صحية وتوفر طريقة موحدة
للمدرسة بأكملها بشأن األكل الصحي.
يتم دعم وتعريف الطريقة الموحدة لألكل الصحي من قبل برنامج جميعنا أصحاء لالنجاز (.)Healthy Together Achievement Program
وتقدم خدمة األكل الصحي اإلستشارية (  )Healthy Eating Advisory Serviceالتدريب والمشورة والدعم وتقييمات قائمة الطعام لمساعدة المدارس على توفير أطعمة
ومشروبات تتماشى مع سياسة الخدمات الغذائية للمدرسة.

ما الذي يمكن أن يفعله اآلباء واألمهات
وجبة الفطور مهمة
إن تناول الطعام المغذي في الصباح يساعد طفلك على التركيز في المدرسة .كن قدوة إيجابية لطفلك وأجعله يشاهدك وأنت تتناول وجبة فطور مغذية أيضا ً.
إناء من الحبوب النباتية الغنية باأللياف المجففة منخفضة السكر مع الحليب والفواكه الطازجة أو المطهية هي بداية يوم رائعة لجميع العائلة.
وجبات الغداء المدرسية  -بما في ذلك األطعمة والمشروبات
إن وجبة الغداء المُعدة في المنزل هي أفضل طريقة لطفلك ليتعلم عن األطعمة والمشروبات الصحية .احرص على تناول الطعام الطازج وغير المصنع بقدر
اإلمكان ،والمياه وعبوات الحليب الطازج (المجمد في الشهور االكثر دفئا ً) .من أجل صندوق غداء صحي ،ضع أي من أطعمة المجموعات الخمس والماء
أيضاً.
للحصول على أفكار عملية إلعداد وجبة الغداء المدرسية ،اسحب ملصق ( )Pick & Mix 1–6في منتصف هذا ال ُكت ِّيب واحتفظ به في ثالجتك كمرجع سهل
وسريع.
وجبات الغداء المدرسية  -حدود األطعمة والمشروبات
يجب أن تشكل األطعمة أو المشروبات المصنعة بنسبة عالية والمحتوية على السكر والدهون والملح جزءاً صغيراً في نظام طفلك الغذائي .حاول تجنب
الحلويات (بما في ذلك الشوكوالتة) ورقائق البطاطس والمشروبات الحلوة في وجبات الغداء المدرسي.
الكثير من محالت السوبرماركت لديها منتجات تبدو معبأة بشكل جيد ويتم تسويقها من أجل وجبات الغداء المدرسي ،ولكن يمكن أن تحتوي المشروبات الحلوة
والبسكويت وقطع الفواكه ورقائق البطاطس ومنتجات أخرى على نسبة عالية من السكر والملح والدهون .راجع ملصق معلومات المكونات الغذائية في كل
" 011غرام" في عبوة كل منتج واختر المنتجات المحتوية على نسبة أق َّل من السكر والملح والدهون.

ملحوظة خاصة باحتفاالت أعياد ميالد األطفال
تحب العديد من األسر االحتفال بأعياد ميالد األطفال في المدرسة بتقديم مأكوالت/مشروبات ليتشارك فيها أطفال الصف .ويقدمون في هذه المناسبات
قطع الحلوى والكيك! ال تلزم نفسك بإرسال شيء إلى المدرسة لالحتفال بعيد الميالد ،ألنه في كثير من الحيان يرتب معلم/ة الصف ألنشطة ووسائل
لالحتفال بأعياد ميالد األطفال ،مثل الغناء في الصف أو شارة خاصة يرتديها الطفل.

لمعرفة المزيد
• ابحث عن  school lunchesعلى الموقع اإللكتروني www.betterhealth.vic.gov.au
• ابحث عن  School Food Services Policyعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au
• قم بزيارة الموقع اإللكتروني  achievementprogram.healthytogether.vic.gov.auلالطالع على معلومات عن Achievement Program
• قم بزيارة الموقع اإللكتروني  heas.healthytogether.vic.gov.auلالطالع على معلومات عن Healthy Eating Advisory Service

"لقد حصل كاليب وأخيه الصغير على دراجات بخارية في عيد الكريسماس قبل أن يبدأ كاليب المدرسة واتضح لي أن هذه هي الطريقة األفضل إلخراجه من
المنزل .المشكلة الوحيدة التي تواجهني هي مواكبتي له ،لذلك أهدتني زوجتي دراجة بخارية في عيد ميالدي في مارس /آذار واآلن هذا شيء نفعله سوي ًا!"
دارين ،والد كاليب

األنشطة البدنية واللعب النشط
لدى أطفال مرحلة األساس الكثير من الطاقة ،ويحتاجون إلى قضاء وقت خارج المنزل الخراج هذه الطاقة .النشاط البدني رائع لتنمية مقدرات طفلك الذهنية
وتركيزه وحل المشكالت .كما أن اللعب النشط في المنزل وفي المدرسة هو جزء مهم من تطور األطفال.

ما الذي يقوله الخبراء
يوصى ألطفال المدرسة اإلبتدائية بفترة نشاط لمدة  11دقيقة كل يوم ،وليس أكثر من ساعتين أمام الشاشات ،مثل مشاهدة التلفاز أو ألعاب الكمبيوتر.
قم بتقسيم فترات الجلوس الطويلة إلى فترات قصيرة متقطعة بقدر االمكان.

ما الدور الذي تقوم به المدارس
التربية البدنية والرياضة مدرجة في الجدول الدراسي لجميع الطالب من مرحلة األساس وحتى طالب السنة الدراسية  .01يتعلم األطفال عن طريق التربية
البدنية والرياضة في المدرسة تنمية مهاراتهم والثقة لديهم ومهارات التعلم لديهم ويتعلمون أيضا ً عن قيمة الممارسة وتحديد األهداف ومواجهة التحديات
والعمل الجماعي والعدل.
باإلضافة إلى هذه األنشطة الثابتة ،يوفر وقت اإلستراحة خالل اليوم الدراسي فرصة للعب النشط .أوقات اللعب هي جزء مهم في يوم طفلك في المدرسة ألنها
تطور من:
• مخيلته ومقدرته على اإلبداع
• مهارات حل المشكالت

• المهارات اإلجتماعية بما في ذلك تعلم التفاهم مع اآلخرين وحل النزاعات
• المهارات البدنية ،بما في ذلك التنسيق والتوازن والمرونة
• مهارات الحديث واإلستماع والثقة
• فهم اآلخرين والقدرة على تقبل اإلختالفات
• فهم نفسه ومكانه في العالم
ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
شجعا رغبة طفلكما على اللعب النشط .األطفال الذين يستمتعون باأللعاب الرياضية والنشطا البدني يكون لديهم ميول للحفاظ على نشاطهم طيلة فترة حياتهم.
ويمكن أن يحسن الحفاظ على النشاط البدني من الثقة بالنفس ،والحفاظ على وزن صحي والتقليل من مخاطر اإلصابة بأمراض خطيرة في وقت الحق من
عمر الشخص .ويشتمل فعل ذلك على:
• أن تكونوا نشطين كعائلة؛ سوف يجعل ذلك الجميع يتحرك واألطفال يحبون اللعب مع الوالدين.
• محاولة إدخال أنشطة بدنية في الروتين اليومي لكما ،مثالً المشي أو ركوب الدراجة إلى المدرسة أو التنزه مع الكلب برفقة األطفال بعد اليوم الدراسي أو
بعد العشاء كل ليلة.
• توفير وقت كاف للعب النشط .يستنفد األطفال طاقتهم ويطورون من قدراتهم على التنسيق ويقضون وقتا مرحا ً عندما يُتركون مع ألعابهم .وعلى األرجح
سوف يلعبون بنشاط من دون تدخل كبير منكما.
• اإلستفادة من ساحة اللعب المحلية أو ميدان الرياضة أو ساحة المدرسة لأللعاب أو األنشطة البدنية ،خصوصا ً إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في المنزل.
• التأكد في كافة األوقات من أن األطفال يرتدون خوذة مثبنة ومربوطة بطريقة صحيحة عند ممارسة التزلج أو ركوب الدراجة الهوائية أو لوح التزلج أو
السكوتر إلى ومن المدرسة.
• بالطبع ،من المهم التأكد من أن طفلكما في بيئة آمنة ومحمية .ولكن هذا ال يعني أنكما يجب أن تكونا متواجدين في كل مرة يلعب فيها طفلكما .كما أنه من
الممتع اللعب مع طفلكما ،فإنه من المهم أيضا ً تشجيع إستقالليته.

تنبيه خاص حول اإلصابات التي تقع في المدرسة
من المرجح انك مررت بهذه التجربة ،أن األطفال النشطين تحدث لهم حوادث .إذا تعرض طفلك إلصابة في المدرسة ،فإن المدارس مزودة بمرافق
لإلسعافات االولية وطاقم مدرب يمكنه التدخل والتصرف في الحالة ،وإذا لزم األمر فسوف يتم اإلتصال بك بسرعة.
لمعرفة المزيد
• ابحث عن  keeping them activeعلى الموقع اإللكتروني www.betterhealth.vic.gov.au
• ابحث عن  First aid at schoolعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au
• للمزيد من المعلومات حول سالمة الطفل قم بزيارة www.kidsafevic.com.au
 للمزيد من المعلومات حول المشي وركوب الدراجة إلى المدرسة ،قم بزيارة  www.walktoschool.vic.gov.auأو
www.bicyclenetwork.com.au

"نالحظ أحيانا أن بارنابي يقوم بحك عينيه كثير ًا ،ويبدو لبعض الوقت عاجز ًا عن رؤية األشياء البعيدة .ولكنني لست متأكدة من حالته عندما يكون مع
االطفال .لقد قمت بكتابة هذا في استبيان الصحة وعلى أية حال انا سعيدة ألنني قمت بذلك ألن ممرضة المدرسة اإلبتدائية قامت بعمل تقييم نظر ،واتضح أنه
بحاجة إلى نظارات .أنا سعيدة الننا قمنا بإكتشاف ذلك في وقت مبكر وليس بعد وقت طويل".
هازل ،والدة بارنابي

النمو والتطور البدني
الطفولة هي وقت مهم لبناء أساليب تناول الطعام واألنشطة والنوم لدعم نمو وتطور بدني صحي للطفل.
ما الدور الذي تقوم به المدارس
يتعرف برنامج الرعاية التمريضية للمدرسة اإلبتدائية (  )Primary School Nursing Programعلى األطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم متعلقة
بمشكالت صحية ويستجيب لمخاوفك حيال صحة ورفاهة طفلك .تقوم ممرضات المدرسة اإلبتدائية بزيارة طالب مرحلة األساس في المدارس خالل فترة
عامهم الدراسي األول لتقديم التقييم الصحي والمعلومات والمشورة عن السلوكيات الصحية.
سوف تقوم مدرسة طفلك بإعطائك إستبيان المدرسة الصحي للتالميذ الجُدد ( ) )School Entrant Health Questionnaire (SEHQلتعبئته خالل السنة
األولى وسوف يُطلب منك تقديم معلومات عن تاريخ صحة طفلك وأية مخاوف لديك عن صحة طفلك وتطوره.
بموافقتك ،سوف تساعد هذه المعلومات الممرضة على تقييم صحة طفلك وتزويدك بالمعلومات والمشورة إذا لزم األمر.
ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
• تعبئة وإرجاع إستيبان المشاركة الصحي للمدرسة.
• إذا كانت لديك أية مخاوف حيال صحة طفلك ورفاهيته ،أكتب ذلك في إستبيان المدرسة الصحي للتالميذ الجُدد ( )SEHQأو ناقش هذه المخاوف مع معلم
طفلك و/أو طبيب العائلة خالل العام.
لمعرفة المزيد
• ابحث عن  Primary School Nursing Programعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au
• ابحث عن  Growth and development – primary school childrenعلى الموقع اإللكتروني www.betterhealth.vic.gov.au

“كان جاكسون متعب ًا جدا عندما بدأ المدرسة على الرغم من أنه يحظي بأيام دراسية أقصر من التي كان يحظى بها عندما كان في مركز الرعاية النهارية.
أعتقد بأن مجهود كبح نفسه وإتباع قوانين جديدة أنهكه في البداية".
ديفد ،والد جاكسون
النوم
يكون األطفال عادة متعبين بعد اليوم الدراسي ،خصوصا ً في بداية العام الدراسي ،فهم يحتاجون إلى ما يقارب  01إلى  00ساعة من النوم كل ليلة من حوالى
الساعة  2331مساءً .الحصول علي نوم جيد في الليل يساعد طفلك على اإلستعداد للمدرسة في اليوم التالي ويبقيه صحيا ً بتقوية جهازه المناعي.
ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
إن روتين وقت النوم مهم جداً ألنه يساعد األطفال على اإلسترخاء ويهيئهم قبل النوم .أدناه أشياء لتجربها:
• ضعهم على أسرتهم وايقظهم كل يوم في نفس الوقت .القدرة على التنبؤ تجعل األطفال يشعرون باألمان.
• ساعد طفلك على اإلسترخاء قبل ساعة من نومه .أطفئ التلفاز وأية أجهزة إلكترونية ،وشجع االنشطة الهادئة .القراءة له أو معه يمكنها فعال المساعدة.
• الحديث الهادئ عما حدث خالل اليوم في المدرسة سوف يساعد طفلك على التعبير عن أحداث أو مخاوف قد تعتريه قبل الخلود للنوم.
• إذا كان طفلك ال ينام جيداً ،اسأل نفسك هل يحصل على التمرين الكافي .إذا لم يكن األمر كذلك ،إفعل ما تستطيعه لكي تستنفد طاقته!
لمعرفة المزيد
• ابحث عن  healthy sleep patternsعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au

"فقدت كرستا أول سن لها في المدرسة .قامت معلمتها بإرسالها إلى المنزل في داخل ظرف مع مذكرة تقول فيها أن هذا الحدث دفعها إلى إقامة نقاش لكافة الفصل
عن طبيب األسنان".
براديب ،والد كرستا
صحة األسنان والفم
تكون السنوات األولى من المدرسة دائما مليئة باألسنان المرتخية! سوف يبدأ معظم األطفال بخسارة أسنانهم اللبنية من الوقت الذي يبلغون فيه سن السادسة.
في العادة ،عندما يبلغون عمر  07سنة سوف تنمو لهم جميع أسنان البالغين ،بإستثناء ضرس العقل.
ما الدور الذي تقوم به المدارس
يمكن للمدرسة أن تزودك بمعلومات عن كيفية حصول طفلك على خدمات فكتوريا العامة لصحة الفم.
ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
اآلن ،قد يكون طفلك أصبح ينظف أسنانه بالفرشاة لوحده ،بالرغم من أنه ال زال بحاجة إلى مساعدتك .ساعد طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة حتى تتأكد من
أنه أصبح يجيد القيام بذلك لوحده .وهذا عاد ًة حوالى السابعة إلى الثامنة من عمره.
عندما تبدأ أسنان البالغين بالبروز عند طفلك ،يجب عليك:
• السماح لألسنان اللبنية المرتخية لدى طفلك بالسقوط لوحدها .إذا حاولت سحب السن اللبنية قبل أن تكون جاهزة للسقوط ،فإنها يمكن أن ُتحدث جرحا ً وقد
يؤدي ذلك إلى التلوث.
• حافظ على روتين نظافة طفلك ألسنانه بالفرشاة .ويجب عليه تنظيف أسنانه بالفرشاة كل صباح وكل ليلة باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان
بالفلورايد مناسب .وكن حذرا ولطيفا ً تجاه أي أسنان لبنية مرتخية .بعد تنظيف األسنان بالفرشاة ،يجب أن يبصق الطفل المعجون وال يبلعهأ أو يمضمض فمه
بالماء.
فحص األسنان
كل طفل لديه إحتياجات مختلفة لصحة الفم .تحدث إلى طبيب األسنان حول وتيرة فحص أسنان طفلك .وجميع األطفال دون عمر  07سنة مؤهلين للحصول
على خدمات فكتوريا العامة لصحة الفم ،والتي تقدم فحصا ً كامالً وإستشارة وعالجات في عيادات مجتمعية.
لمعرفة المزيد


للعثور على أقرب عيادة مجتمعية ،قم بالنقر على "العثور على عيادة" ’ ‘find a clinicعلى الموقع اإللكتروني  www.dhsv.org.auأو قم
باإلتصال على الرقم 1300 360 054



للبحث عن طبيب أسنان خاص ،أنقر على ’ ‘find a dentistعلى الموقع .www.ada.org.au

"نحن نسكن قريب ًا جد ًا من المدرسة لذلك أسير مشياً على األقدام مع ليلى وتشارلي إلى المدرسة ،وعادة ما نأخذ طفلي الجيران معنا أيضا ،لقد قاموا بصنع
لعبة من كلمات "توقف واستمع وأنظر وفكر" ،وهم ويتناوبون في الصياح بهذه الكلمات عند كل زاوية .ويمكن أن تتعالى أصواتهم!"
كارين ،والدة ليلى وتشارلي

الذهاب إلى المدرسة بأمان
إلى أن يبلغ األطفال عمر  01أو  00سنة ،فهم ال يمكلون المهارات والقدرة البدنية الالزمة لضمان سالمتهم على الطرقات لوحدهم .وأفضل طريقة لتعلم
األطفال هو إشراف الكبار عليهم ،في حركة المرور الحقيقية وفي أحوال يومية مثل الذهاب إلى المدرسة والعودة منها.
ما الدور الذي تقوم به المدارس
تتشارك المدارس مع مقدمي الرعاية واآلباء واألمهات في المسؤولية لدعم األطفال ليصبحوا ركابا ً ومشاة وراكبي دراجات وأخيراً سائقين مسؤولين .التعليم
المتعلق بسالمة الطريق مدرج في المنهج المدرسي.

ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
علمهم أن يتوقفوا .ينظروا .يستمعوا .يفكروا.
المشي (أو ركوب الدراجة الهوائية أو النارية) إلى المدرسة مع طفلك هو طريقة رائعة لبدء اليوم وتعزيز الوعي عن سالمة الطريق لدى طفلك .األطفال دون
عمر  07سنة مسموح لهم ركوب الدراجات على ممرات المشاة ويمكن للكبار مرافقتهم .وعند عبور الطريق ،عزز دروس المدرسة بأن تطلب من طفلك أن:
• يتوقف على بعد خطوة من الطريق
• ينظر في جميع اإلتجاهات إلى السيارات المتقدمة نحوه.
• يستمع في جميع اإلتجاهات إلى صوت السيارات القادمة نحوه
ً
• يفكر فيما إذا كان من اآلمن أن يعبر الطريق -عندما يكون الطريق خاليا أو جميع السيارات قد توقفت .عند العبور ،قم بالمشي بشكل مستقيم عبر الطريق.
استمر في النظر واإلستماع أثناء عبور الطريق.
كن حذراً عند الصعود إلى الحافلة وعند النزول منها
الحفاظ على سالمة الجميع في أوقات اإلنشغال في المدرسة عن طريق:
• إحترام حدود السرعة وعالمات موقف السيارات حول المدرسة
• تذكير األطفال باألشياء غير المتوقعة  -قد ال يكونون على دراية بك لذلك يجب أن تكون على دراية بهم
• إذا كنت سوف تتأخر في أخذه من المدرسة بضعة دقائق ،اخبر طفلك أن يبقى في باحة المدرسة أو في المكتب مع أحد المعلمين حتى تصل إليه.

لمعرفة المزيد
• ابحث عن  safe to schoolعلى الموقع االلكتروني www.vicroads.vic.gov.au
• ابحث عن  Traffic safetyعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au

"كنا نواجه مشكالت في تذكر كل شيء ي جب علينا حزمه كل يوم للمدرسة ،لذلك قمنا بإعداد قائمة كبيرة على جدار غرفة ايملي ،وتحتوي على "قبعة" في
أول القائمة كل يوم!"
كارين ،والدة ايملي

الحماية من الشمس
يمكن أن يؤدي التعرض المفرط ألشعة الشمس لالصابة بسرطان الجلد ،وعدم التعرض الكافي ألشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى نقصان فيتامين  - Dوهو
فيتامين مهم لبناء عضالت وعظام قوية .إنه من المهم إحداث توازن صحي .األشعة فوق البنفسجية ليست مثل حرارة الشمس ،والتي نشعر بها ،أو الضوء،
الذي نراه .يمكن أن تكون مستويات األشعة فوق البنفسجية عالية بما فيه الكفاية لتلف الجلد في أيام باردة أو غائمة..
ما الدور الذي تقوم به المدارس
• ترشد سياسة الحماية من الشمس واألشعة فوق البنفسجية (  )Sun and UV Protection policyالمدارس بإستخدام مجموعة من تدابير الوقاية من أشعة
الشمس خالل أوقات الحماية من الشمس اليومية كلما تصل مستويات األشعة فوق البنفسجية ثالثة أو أكثر (من شهر سبتمبر /أيلول حتى نهاية أبريل /نيسان)
في فكتوريا.
• ال ُتغلق المدارس في األيام شديدة الحرارة (أو األيام غزيرة األمطار) .على كل ،في حالة الطقس السيئ (مثالً ،خالل موجات الحر الشديدة) ،قد يتم تعديل
العطالت ووقت اإلنصراف.
ما الدور الذي يقوم به اآلباء واألمهات
• أوقات الحماية من الشمس بمنطقتك المحلية تخبرك متى تحمي بشرتك .ويمكن االطالع على أوقات الحماية من الشمس في موقع مكتب األرصاد الجوية
( .)/www.bom.gov.au/uvتحقق من هذه األوقات كل يوم لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى الحماية من أشعة الشمس .بدال من ذلك ،قم بتحميل
التطبيق  SunSmartوتلقي إخطارات مرة واحدة يتجاوز مؤشر األشعة فوق البنفسجية التي تتجاوز الحد اآلمن.
• التعليم بالقدوة الحسنة وتعزيز عادات التعامل اآلمن مع الشمس .واثناء أوقات الحماية من الشمس ،قم بإرتداء مالبس واقية من الشمس ،وقم بدهن واقي
الشمس  31أو أكثر ،وقم بإرتداء قبعة واسعة الحواف وابق في أماكن ظليلة وارتدي النظارات الشمسية.

FOR A HEALTHY LUNCHBOX

FRUIT

1

FRESH FRUIT
• Apple
• Banana
• Mandarin
• Orange quarters
• Passionfruit halves (with spoon)
• Watermelon, honeydew,
rockmelon chunks
• Pineapple chunks
• Grapes
• Plums
• Nectarines, peaches,
Apricots
• Strawberries
• Cherries
• Kiwifruit halves (with spoon)
• Pear
MIXED FRUIT
• Fruit salad
• Fruit kebabs
DRIED FRUIT
• Dried fruit, nut, popcorn
mixes*
TINNED FRUIT/SNACK
PACKS/CUPS
• In natural juice (not syrup)

VEGETABLES

SOMETHING FROM EACH GROUP

2

FRESH CRUNCHY VEGIES
• Corn cobs
• Carrot sticks
• Capsicum sticks
• Green beans
• Cucumber sticks
• Celery sticks
• Snow peas
• Tomatoes (e.g. cherry and
Roma tomatoes)
• Mushroom pieces
Can serve with either:
• Hommus
• Tomato salsa
• Tatziki
• Beetroot dip
• Natural yoghurt
SALADS
• Coleslaw and potato salad
(reduced fat dressing)
• Mexican bean, tomato,
lettuce and cheese salad
• Pesto pasta salad*
BAKED ITEMS
• Grilled or roasted vegetables
• Wholemeal vegetable
muffins or scones
• Vegetable slice (with grated
zucchini and carrot)
• Popcorn
SOUP (In small thermos)
• Pumpkin soup
• Potato and leak soup
• Chicken and corn soup

MILK, YOGHURT 3
AND CHEESE

MEAT OR MEAT 4
ALTERNATIVE

GRAIN AND
CEREAL FOOD

• Milk
• Calcium-enriched soy and
other plant-based milks
• Yoghurt (frozen overnight)
• Custard

• Tinned tuna or salmon in
springwater
• Lean roast or grilled meats
(e.g. beef, chicken, kangaroo)
• Falafel balls
• Lean meat or chicken patties
• Tinned tuna or salmon
patties
• Lentil patties
• Lean deli meats
(e.g. ham, silverside, chicken)
• Boiled eggs
• Baked beans (canned)
• Tofu cubes
• Hommus dip
• Lean meat or chicken
kebab sticks
• Peanut butter*

MAINS
• Wraps
• Sandwiches
• Rolls
• Toasted sandwiches

Tip:
• Freeze the night before to
keep cool during the day

• Cheese cubes, sticks or
slices
• Cottage or ricotta cheese
• Cream cheese
• Tatziki dip

Can serve with either:
• Fruit
• Wholegrain cereal,
low in sugar
• Vegetable sticks
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers

Can serve with:
• Wholegrain sandwich, roll,
pita or wrap bread with salad
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers
• Side salad
• Vegetable frittata
• Skinless chicken drumsticks
• Savoury muffins or scones
(e.g. lean ham, cheese and
shallots)
• Homemade pizzas with lean
roast or deli meats and
vegetables
Can serve with:
• Side salad
• Steamed or roasted
vegetables

For more information about healthy eating and for many tasty recipes, visit the the Healthy Eating Advisory Service:
heas.health.vic.gov.au

5

Tip: Use breads such as
wholemeal, multigrain, rye,
sourdough, pita, flat, corn,
mountain, lavash, white
fibre-enriched, soy and
linseed, herb, naan, bagels,
foccacias, fruit bread and
English muffins.
•
•
•
•

Pasta dishes
Rice, quinoa or cous cous dishes
Noodle dishes
Sushi

SAVORY BAKED ITEMS
- Homemade pizzas
- Wholemeal savoury muffins
or scones (e.g. ham, cheese
and corn muffins)
- Vegetable based muffins
- Pasta or noodle bake

1-6!
6

• Take a water bottle (for
refilling throughout the day)
Tip:
• Freeze overnight to keep
foods cool in lunchboxes

Sweet and savoury snack
foods (e.g. muesli/fruit/nut
bars, biscuits, crisps, cakes,
muffins, slices) should be
limited in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake if consumed in large
amounts.
Sugar sweetened drinks and
confectionery should not be
provided in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake and tooth decay.

SWEET BAKED ITEMS
• Fruit loaf
• Wholemeal fruit based muffins
SNACKS
• High fibre, low sugar
cereal (e.g. muesli)
• English muffins
• Crackers
• Crispreads
• Rice cakes
• Corn thins
• Wholemeal scones
• Pikelets
• Crumpets
• Hot cross buns (no icing)

*Check your school’s policy

regarding the use of nuts and
products containing nuts.

FOR A HEALTHY LUNCHBOX
SOMETHING FROM EACH GROUP 1-6!
1

FRUIT

2
5

VEGETABLES

GRAIN AND
CEREAL FOOD

6
3

MILK, YOGHURT
AND CHEESE

WATER

MEAT OR MEAT
ALTERNATIVE

4

لمعرفة المزيد
• احصل على تطبيق  SunSmart UV alertالمجاني على الموقع االلكتروني www.sunsmart.com.au
ابحث عن  Sun and UV Protection policyأو  school hours in extreme heatعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au
• ابحث عن  skin cancer – childrenعلى الموقع االلكتروني www.betterhealth.vic.gov.au

الحرارة الشديدة
الحرارة القصوى يمكن أن تؤثر على أي شخص ،ولكن أولئك األكثر عرضة للخطر هم الذين تتراوح أعمارهم بين  15سنة وما فوق ،وخاصة إذا كانوا
معزولين واألطفال الرضع واألطفال ،واألشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية موجودة مسبقا .خالل الحرارة الشديدة فمن السهل أن يفقد جسمك سوائل
ويحدث لك جفاف أو تزيد حرارة جسمك .إذا حدث هذا ،قد تتطور لديك تشنجات الحرارة ،استنفاد الحرارة أو ضربة الشمس .ضربة الشمس هي حالة طبية
طارئة يمكن أن تؤدي إلى أضرار دائمة لألعضاء الحيوية أو حتى الموت .الحرارة الشديدة يمكن أيضا تجعل الحاالت المرضية الحالية أسوأ.
الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
• التعلم بالقدوة الحسنة وتعزيز العادات الجيدة .استعمال كريم الوقاية من الشمس ،وارتداء مالبس خفيفة الوزن ومناسبة وقبعة شمس مناسبة.
• ضمان حصول االطفال على مياه كافية للشرب أثناء الطقس الحار.
• تجنب المشروبات المحتوية على الكثير من السكر  -الماء أفضل.
• تشجيع األطفال على البقاء بعيدا عن أشعة الشمس قدر اإلمكان والحد من مستوى نشاطهم  -وهو تجنب أو التقليل من األنشطة البدنية مثل الرياضة
الخارجية.
• الحفاظ على مستويات الطاقة من خالل تناول وجبات أصغر في كثير من األحيان والوجبات الباردة إذا أمكن مثل السلطات.
• استرح كثيرا عندما يكون ذلك ممكنا وابق في الظل.
• تعتبر سالمة االغذية مهمة أيضا ،لذا يجب النظر في وجبات الغداء التي تتحمل الحرارة مثل السلطات أو السندويشات .فكر في استخدام العبوات الثلجية في
صناديق الغداء للحفاظ على وجبات الغداء باردة في األيام الحارة.
معرفة المزيد
• قم بزيارة www.betterhealth.vic.gov.au/heat
• اشترك لتلقي التنبيهات الصحية عن الحرارة www.health.vic.gov.au/subscribe/

التطور اإلجتماعي والعاطفي
"عندما بدأ زاهد المدرسة كان يعرف بنتا ً واحد ًة فقط ،وهي التي كان يذهب معها إلى مركز الرعاية النهارية .قامت المعلمة بجعلهما يجلسان
سويا ً في البداية ،لذلك لم يشعرا بالوحدة ومنذ ذلك الحين كون زاهد الكثير من األصدقاء ال ُجدد".
أمان ،والد زاهد

المرونة
ُتستخدم كلمة "مرونة" لوصف مقدرة شخص على المواكبة والتأقلم والتعلم والنماء في ظل المتغيرات أو التحديات أو أوقات الشدة .في حين أن بعض األطفال يجدون صعوبة في ذلك
أكثر من اآلخرين ،لكن جميع األطفال لديهم المقدرة على تطوير إستراتيجيات المواكبة اإليجابية التي سوف تفيدهم طيلة حياتهم.

ما الدور الذي تقوم به المدارس
سوف تدعم مدرستك طفلك لتعلم المهارات القيمة في الحياة ،مثل إقامة العالقات والحصول على المساعدة وإتخاذ القرارات.
توفر بيئة المدرسة الكثير من الفرص لألطفال ليتعلموا وينموا كأشخاص .ويتعلم األطفال في المدرسة اإلبتدائية أن يفهموا ويثبتوا أنفسهم ويتعاملوا مع اآلخرين ويواجهوا التحديات
ويكونوا صداقات ويتعاملوا مع الصراعات  -جميع المهارات الشخصية التي سوف يحتاجون إليها في مرحلة المراهقة والرشد.

ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
يمكن لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية مساعدة أطفالهم على اكتساب المرونة عن طريق:
• جعل المنزل مكانا ً آمنا ً وسعيداً
• امتداح طفلك على السلوك الجيد
• وضع قواعد واضحة واإللتزام بها
• التصرف بالطريقة التي ترغب أن يتصرف بها طفلك في عالقاتك مع أصدقائك والعائلة
• تخصيص وقت للتحدث مع طفلك واإلستماع إليه – هذا يجعله يعرف أنه ذو قيمة وأهمية.
لمعرفة المزيد
• ابحث عن  building resilienceعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au

تكوين الصداقات
اء

يمكن أن تكون بداية الدراسة وقتا ً مقلقا ً لطفلك بوجود القواعد الجديدة والمعلمين الجدد والكثير من األطفال الجدد .بعض األطفال يكونون صداقات جديدة
بسهولة في حين يستغرق البعض اآلخر وقتا أطول لالستعداد لذلك .وكال النوعين طبيعييَن.
ما الدور الذي تقوم به المدارس

يلعب معلم طفلك دوراً مهما ً في دعم األطفال لتكوين الصداقات .يستطيع المعلمون معرفة أي من األطفال يحب الحديث وأيهم واثقا ً من نفسه وجيداً في التفاعل
مع األطفال اآلخرين ،وأيهم متحفظا ً قليالً .وسوف يقومون بترتيب فصول ومجموعات للتركيز على نقاط القوة لدى الجميع.
ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
• اجعل طفلك يعلم أنه إذا كان هناك طفل ال يريد أن يلعب معه ،فإنه ال زال لديه أصدقاء وأشخاص يهتمون ألمره.
• شجع إهتمامات طفلك واشركه في أندية أو مجموعات لديها إهتمامات مشابهة إلهتماماته.
• ال يهم إذا كان لطفلك صديق واحد مقرب أو عدة أصدقاء طالما أنه يشعر بالسعادة والرضا.
• ال تقلق إذا اكتشفت أن صداقات طفلك دائما ً متقلبة/غير مستقرة .ساعده على فهم أن الصراع جزءاً طبيعيا ً من الحياة اليومية ،وأنه بإستطاعته التغلب على
ذلك.
• ساعده على الحفاظ على الصداقات خارج المدرسة ،حتى يعلم أن العالم أكبر من باحة المدرسة.

• تحدث إلى طفلك عن الصفح .أن تكون قادراً على الصفح والتغاضي عن األخطاء والمضايقات هي طريقة أكيدة للحفاظ على األصدقاء الجيدين.
• بداية طفلك للدراسة هي أيضا ً فرصة ممتازة لك لتكوين أصدقاء جدد من اآلباء واألمهات اآلخرين – الحصول على شبكة دعم اآلباء اآلخرين ال يقدر بثمن.

لمعرفة المزيد


ابحث عن  school age friendshipsعلى الموقع اإللكتروني www.raisingchildren.net.au

ال ت نمر
التنمر مشكلة خطيرة على الجميع داخل مجتمع المدرسة .وبما أنكما والدين ترغبان في أن يشعر طفلكما باألمان في المدرسة ،فإن أفضل طريقة للتعامل مع
التنمر (بما في ذلك المضايقات عبر اإلنترنت) هي العمل المشترك بين المدرسة والتالميذ واآلباء واألمهات.
كيفية تتعامل المدارس مع التنمر
سوف تقوم مدرستك بالتشجيع على إنشاء بيئة تعليمية آمنة وداعمة وتتسم باإلحترام حيث ال يُسمح بالسلوك المتنمر ويتم تشجيع العالقات اإليجابية بنشاط.
جميع مدارس فكتوريا الحكومية يتم تشجيعها على دعم حملة إيقاف التنمر ( ،)Bully Stoppersوالتي توفر أدوات لمساعدة التالميذ واآلباء واألمهات
والمعلمين والمدراء للعمل سويا ً لمنع والتنمر والتصدي له.
ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
إذا كنت قلقا ً من أن يتعرض طفلك للتنمر أو المضايقة أو االذى الجسدي ،تحدث إلى مدرستك بهذا الشأن .يعلم معلمي المدرسة أنه من المحزن أن يتم إخبارك
بأن طفلك يتعرض للتنمر ،وسوف تتم اإلستجابة والتحقق من أي بالغات تنمر .سوف يحاولون دعمك ودعم طفلك بقدر اإلمكان وإشراكك في نقاشات عن
إستراتيجيات ممكنة لحل المشكلة.
لمعرفة المزيد


قم بزيارة ’ ‘I am a Parentقسم  BullyStoppersعلى الموقع اإللكترونيwww.education.vic.gov.au/bullystoppers :

التغلب على األمراض
"لقد عل ُ
مت كيدي أن يغطي فمه بمرفقه عند السعال إذا لم يكن لديه منديل .هذا يعني عدم نشره للجراثيم عن طريق مالمسة األشياء بيد قد عطس
عليها".
ليز ،والدة إيثان

مشكالت صحية شائعة بين األطفال في سن المدرسة
مثل أي من اآلباء واألمهات الذين ذهب أطفالهم إلى الروضة أو مراكز الرعاية النهارية أو حتى إلى حفلة عيد ميالد ،تعرفون -متى ما اجتمعت مجموعة من األطفال سوياً ،فإن هناك
إحتمال إلنتشار العدوى!
تشتمل المشكالت الصحية التي قد تواجهك أو تواجه أطفالك في سن مرحلة األساس على:

• مشكالت البطن،

على سبيل المثال ،نوروفيروس هو نوع من أنواع التهاب المعدة واألمعاء ،أو"الجهاز الهضمي" وهو سبب شائع لإلسهال ويمكن أن يصيب نصف األطفال في

الفصل.
قبل الذهاب إلى الطبيب ،من الجيد أن تسأل طفلك إذا كان يشعر بأي شيء يسبب له القلق .في العادة ،األطفال الذين يشعرون بالتوتر أو القلق حيال أمر ما يشتكون من ألم المعدة أو
يشعرون بالغثيان.

• الطفح الجلدي ،على سبيل المثال ،الحصف ،كما يُعرف أيضا ً بـ (القروح المدرسية) ،هو التهاب جلدي شديد العدوى تسببه المكورات العنقودية أو بكتيريا المكور العنقودي.
شكل الحصف قبيح ،ولكنه ليس خطيراً وال يسبب أضراراً دائمة للجلد.
أمراض األيدي واألقدام والفم هي من األمراض الشائعة للفيروسات مع أعراض يمكن أن تشمل إرتفاع الحرارة وبثور صغيرة داخل الفم وراحة اليد وباطن القدم.

• الشهيق والعطاس والسعال يمكن أن تكون من األمور المتكررة في الشهور الباردة ولكنها في العادة ليست خطيرة .ليس مثل اإلصابة بالبرد المعتاد واألنفلونزا و ُتعرف أيضا ً
بالرشح ،فهذه يمكن أن تسبب بعض المتاعب .االنفلونزا تصاحبها أعراض إضافية ،مثل الحمى وألم العضالت والتي ال تصاحب عادة اإلصابة بالبرد .يحتاج األطفال في أغلب األمر
إلى أخذ أسبوع أجازة من المدرسة على األقل للتعافي من األنفلونزا.

• قمل الرأس ،و ُيعرف أحيانا بـ (القمل) ،وهو نوع من الحشرات ال يزال يسبب القلق واإلحباط لبعض اآلباء واألمهات والمعلمين واألطفال.
األعراض الرئيسية هي حكة فروة الرأس .قمل الرأس ال ينشر األمراض وليست له عالقة "بإتساخ" شعر الرأس .ينتشر باإلحتكاك المباشر لشعر الرأس من شخص آلخر؛ الشيء
الذي يحدث عندما يلعب األطفال أو يحتضن بعضهم بعضا ً أو يجلسون بالقرب من بعضهم البعض.
من المهم أن تتذكر أن قمل الرأس مزعج أكثر من كونه خطير.
لمعرفة المزيد


ابحث عن الحصف والقروح المدرسية على الموقع www.betterhealth.vic.gov.au



ابحث عن قمل الرأس  -الوقاية والعالج على الموقع www.betterhealth.vic.gov.au



ابحث عن الحالة التي تريد أن تعرف عنها على الموقع www.betterhealth.vic.gov.au



ابحث عن سياسة األمراض المعدية على الموقع www.education.vic.gov.au

أقوم بإرغاء الصابون لديشي هنا وأجعله يغني أغنية "عيد ميالد سعيد"مرتين أثناء غسله ليديه طيلة الفترة التي يغسل فيها يديه،وبهذه الطريقة في حقيقة األمر
هو يزيل الجراثيم من يديه بد ًال عن القيام بوضع يديه تحت الحنفية لثواني فقط.
مينق ،والدة ديشي

الوقاية
ليس من الممكن منع جميع الجراثيم من اإلنتشار في المدرسة ،ولكن ،يمكن الوقاية من الكثير من األمراض ببساطة عن طريق العادات الصحية الجيدة.
ممارسة نظافة اليد الجيدة ،باستخدام الصابون والماء ،هي واحدة من أهم الطرق للحد من انتشار األمراض المعدية .إن خلق عادات صحية وممارسات جيدة
لنظافة اليدين أثناء مرحلة الطفولة هو وسيلة جيدة لضمان اتخاذ القرارات واإلجراءات الصحية مدى الحياة.
ما الدور الذي يمكن لآلباء واألمهات القيام به
الطرق الرئيسية األربعة للوقاية من إنتشار األمراض المعدية هي:
 .0إشراك طفلك في تدريب "البطل الراغي" للمساعدة على الحفاظ على صحة زمالء الصف واألصدقاء واألسرة
 تأكد من إلتزام طفلك بالغسيل المنتظم لأليدي بالصابون أو الماء وتجفيفها تماما ً أو بمحلول غسل اليدين الكحولي إذا لم يتوفر الماء والصابون
 .7تذكير طفلك بطرق العادات الصحية الفعالة ،بما في ذلك
 تغطية الفم واألنف عند العطاس أو السعال والتخلص من المنديل الورقي وغسل يديه.
 .7إبقاء الطفل في المنزل عندما ال يشعر أنه بخير
 .3التأكد من أن تطعيمات طفلك حديثة.
ما الدور الذي تقوم به المدارس
سوف تعمل معك المدرسة لتعزيز الممارسات الصحية الجيدة ،كما أنها سوف تقوم بأخد عدد من اإلحتياطات لمنع إنتشار العدوى .كما يمكن للمدرسة أيضا أن
تعلم طفلك عن نظافة اليدين من خالل استخدام مورد األيادي النظيفة.

لمعرفة المزيد
• ابحث عن  soapy heroعلى الموقع اإللكتروني www.betterhealth.vic.gov.au
• ابحث عن  clean handsعلى الموقع اإللكتروني  www.education.vic.gov.auلالطالع على مورد األيادي النظيفة
• ابحث عن  personal hygiene policyعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au

وقت البقاء في المنزل
"عندما أصيبت أستريد بإلتهاب الملتحمة أخبرنا الطبيب بأنها ال تستطيع الذهاب إلى المدرسة حتى تتوقف عينها عن إخراج اإلفرازات ،ألن المرض ينتشر
بسهولة .وقال الطبيب أن األطفال جيدون في نشر األمراض من حولهم ألنه لديهم ميول تجاه التواصل الجسدي مع بعضهم البعض أكثر من البالغين".

الرس ،والد أستريد

اإلقصاء
إبعاد األطفال غير األصحاء من المدرسة (يعرف بـ "اإلقصاء") وهو أكثر وسيلة فعالة لتقليل إنتشار العدوى في المدرسة.
بموجب قانون فكتوريا ،هناك حاالت معدية تتطلب إقصاء األطفال من المدرسة لفترة معينة من الوقت .تعتمد طبيعة الحالة والمدة التي يتم فيها إقصاء الطفل على مدى خطورة
المرض وسرعة إنتشاره.

ما الدور الذي يمكن لآلباء واألمهات القيام به
سوف يبلغك الطبيب الخاص بك إذا ما كانت حالة طفلك تتطلب "اإلقصاء" .وسوف يتعين عليك إبالغ المدرسة بأسرع وقت ممكن وإبقاء طفلك في المنزل طيلة الفترة التي نصح بها
الطبيب.

الدور الذي تقوم به المدارس
إذا تم تشخيص طفلك من المدرسة بأنه مصاب بالسعال الديكي ( ويُعرف أيضا ً بـ  ) pertussisأو الحصبة أو النكاف أو الحصبة األلمانية أو شلل األطفال أو مرض السحائية ،فيتعين
على المدرسة إبالغ وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية .وحينها سوف تتبع المدرسة نصائح الوزارة فيما يجب فعله لحماية التالميذ.

لقد إنتقلنا للعيش في أستراليا قبل شهرين من بدء جي للمدرسة .وقمنا بالذهاب إلى طبيب قام بمساعدتنا في الحصول على جميع تطعيمات جي الحديثة وقام
بإعطائنا شهادة بذلك من أجل اإللتحاق بالمدرسة".
لين ،والدة جي

شهادة التطعيم
شهادة التطعيم هي شهاة توضح أي من أنواع اللقاحات تم إعطاؤها لطفلك .إن الشهادة األكثر شيوعا ً هي شهادة تاريخ التطعيم من سجل تطعيم األطفال
األسترالي (.)Australian Childhood Immunisation Register
ما الدور الذي يمكن لآلباء واألمهات القيام به
بموجب القانون ،يجب عليك تقديم شهادة تطعيم طفلك عند إلحاقه بالمدرسة اإلبتدائية .حتى لو لم يتلق طفلك أية لقاحات ،فال يزال يتعين عليك تقديم الشهادة
إلى المدرسة .ولطلب نسخة عن شهادة تاريخ التطعيم الخاصة بطفلك قم باإلتصال بسجل تطعيم األطفال األسترالي ( the Australian Childhood
 )Immunisation Registerعلى الرقم  1800 653 809أو البحث عن سجل تطعيم األطفال األسترالي على االنترنت للمزيد من المعلومات والموارد.
ما الدور الذي تقوم به المدارس
تقوم المدرسة باإلحتفاظ بنسخة من الشهادة ،لكي يتم التعرف سريعا ً على األطفال غير الحاصلين على التطعيم وإقصائهم من المدرسة في حالة تفشي مرض
ما إلى حين زوال خطر العدوى.
يمكن أيضا ً إقصاء األطفال مجهولي التطعيم (لعدم تقديم الشهادة إلى المدرسة).

لمعرفة المزيد
• ابحث عن  immunisation schedule Victoriaعلى الموقع اإللكتروني  www.health.vic.gov.auللحصول على قائمة بالتطعيمات.
• ابحث عن  school exclusion tableعلى الموقع اإللكتروني www.health.vic.gov.au
• ابحث عن immunisation policyعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au

االطفال المصابون بأمراض مزمنة
"أصيبت شاندرا بالربو بعد إصابتها بالزكام الشديد ،ولكنه يظهر عندها عندما تجري وتلعب خارج المنزل في الطقس البارد .حيث تبدأ في السعال كثير ًا .لقد
تم إعطاؤنا خطة لرعاية مريض الربو ( )Asthma Care Planخاصة بالمدرسة وأيضاً تحدثنا إلى معلمة شاندرا ،جانيتي .وتعرف جانيتي نوع السعال الذي
يجب أن تستمع له وقامت بإعطائها البخاخ .الجميع يعرف ما الذي يجب أن يفعله لمساعدة شاندرا".
دايتون ،والدة شاندرا
يحتاج األطفال المصابون بأمراض مزمنة لدعم إضافي لكي يبلوا بال ًء حسنا ً في المدرسة .إن المدارس واآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية واألطباء جميعهم
لديهم دور للقيام به ،ويجب أن يفهموا ماهو المطلوب والمتوقع لدعم طفلك.
الدور الذي تقوم به المدارس
تسترشد المدارس بسياسات خاصة لدعم الحاالت المرضية ،وتشمل:
• الربو
• الحساسية المفرطة
• مرض السكري
• الصرع
• التليف الكيسي
• السرطان
• إصابات الدماغ المكتسبة
• الناعور

• asthma
• anaphylaxis
• diabetes
• epilepsy
• cystic fibrosis
• cancer
• acquired brain injury
• haemophilia.

في أغلب الحاالت ،سوف تتعاون المدارس معك ومع الطبيب الخاص بك إلعداد خطة لدعم طفلك للتحكم في حالته في المدرسة.

ما الدور الذي يمكن أن يقوم به اآلباء واألمهات
يجب عليك أنت والمدرسة أن تتعاونا من أجل التأسيس والحفاظ على عالقة تواصل وتعاون جيدة .من المهم أن:
• تتشارك المعلومات – عن حالة طفلك عند التسجيل بالمدرسة وعندما تتغير احتياجاته
• مساعدة المدرسة والمعلم في إعداد خطة دعم صحي -بالتواصل مع طبيب طفلك
• حافظ على التواصل الجيد – تحدث إلى المدرسة بشأن المشكالت بمجرد بروزها
• مراجعة خطة دعم الصحة الطالبية سنويا ،وعند الضرورة (علی سبيل المثال ،بعد حالة من المرض) قم بإجراء تغييرات علی الخطة.
إذا كان طفلك بحاجة إلى أخذ األدوية خالل ساعات الدراسة ،تحدث إلى معلمه عن الكيفية والوقت الذي يجب أن يتم فيه ذلك .قد يُطلب منك تقديم تعليمات
كتابية عن طريقة حفظ وأخذ الدواء .وسوف يتعين عليك أيضا ً تقديم هذه المعلومات مرة أخرى من أجل الرحالت أو المخيمات المدرسية.

ملحوظة خاصة حول حساسية األطعمة
حساسية الطعام ومشكالت الطعام غير المرتبطة بالحساسية ( )food intoleranceهي من األمور المشوشة ،قد تبدو األعراض متشابهة ،ولكن،
مشكالت الطعام غير المرتبطة بالحساسية ليست لها عالقة بجهاز المناعة وال تسبب الحساسية المفرطة .ال تشجع المدارس في عموم األمر االطفال
على مشاركة األطعمة .على كل ،األطفال الذين لديهم مشكالت األطعمة ( )food intolerancesيجب أن يتم توجيههم من قبل اآلباء واألمهات
لألطعمة التي يجب عليهم تجنبها .

لمعرفة المزيد
• ابحث عن  specific condition supportعلى الموقع اإللكتروني www.education.vic.gov.au
• ابحث عن  chronic illness – coping at schoolعلى الموقع اإللكتروني www.betterhealth.vic.gov.au
• ابحث عن الحاالت الصحية التي تهمك على الموقع اإللكتروني www.betterhealth.vic.gov.au

"سالي مصابة بحساسية تجاه الفول السوداني .كان إكتشاف ذلك صادما ً جداً ولكننا عرفنا ذلك منذ أن كانت صغير ًة جداً ،لذلك على الرغم من أنها تبلغ ست
سنوات فقط من العمر ،لكنها تلقت الكثير من التمارين في طرح االسئلة الصحيحة قبل تناولها لطعام ما .هي تعلم أن عليها الحفاظ على سالمتها".

جودي ،والدة سالي

الحساسية المفرطة
الحساسية المفرطة هي رد فعل حاد ومفاجئ عندما يتعرض الشخص لشيء مسبب للحساسية ،األمر الذي قد يكون مميتاً .وتشمل بعض األشياء الشائعة
المسببة للحساسية البيض والفول السوداني والمكسرات (مثل الكاجو) ولبن األبقار والسمك والمحار ولدغات بعض الحشرات وأدوية معينة.
ما الدور الذي تقوم به المدارس
عندما يتم تسجيل أحد التالميذ في ويتم تشخيصه باالصابة بالحساسية المفرطة ،يُطلب من كل مدرسة إعداد سياسة خاصة بها للتعامل مع الحساسية المفرطة
( )School Anaphylaxis Management Policyلذلك استفسر من مدرستك عن سياستها الخاصة بها .وال يوصى بمنع أطعمة معينة في المدرسة من
قبل وزارة التعليم والتدريب ( )Department of Education and Trainingبما أن ذلك يمكن أن يخلق شعوراً بالرضاء عن النفس ومن الصعب مراقبة
ذلك وتنفيذه.
يجب أن تضع المدارس التي يرتادها أطفال تم تشخصيهم بأنهم معرضون لخطر اإلصابة بالحساسية المفرطة ،تدابير الوقاية وإستراتيجيات إدارية موضع
التفيذ .ويشمل ذلك التدريب المنتظم وتزويد موظفي المدرسة ووضع خطة محدَّثة إلدارة الحساسية المفرطة لكل تلميذ مصاب لكي يعرفوا ما الذي يجب فعله
إذا تعرض أحد التالميذ لردة فعل بسبب الحساسية المفرطة.
ما الدور الذي يمكن لآلباء واألمهات القيام به
إذا كنت تعلم أن طفلك مع رض لخطر اإلصابة بردة فعل الحساسية المفرطة فسوف يتوجب عليك إعداد خطة عمل جمعية أستراليا لعلم المناعة السريرية
والحساسية
( ) ASCIAمع الطبيب الخاص بطفلك .يجب عليك تقديم هذه الخطة للمدرسة.
سوف تعمل حينها المدرسة معك إلعداد خطة فردية خاصة بك للتحكم في الحساسية المفرطة من أجل طفلك .وسوف يتضمن ذلك إستراتيجيات لتقليل تعرض
الطفل لألشياء المسببة للحساسية باإلضافة إلى معلومات حول حفظ وتناول أية أدوية ضرورية ،مثل.EpiPens ،
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www.betterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool
يمكنك الحصول على نسخة من هذا الكتيب على اإلنترنت على هذا الموقع اإللكتروني .إظهار النسخة اإللكترونية سوف يأخذك مباشرة إلى رابط الموقع
اإللكتروني المذكور في أقسام "لمعرفة المزيد"
لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع اإللكتروني  www.betterhealth.vic.gov.auأو www.education.vic.gov.au

