
 

 

 بفرستم؟ مکتبفرزندم را به  د یچه موقع با

 

برود؟ کتبفرزند من به م ا یآ ها یمار یعالئم و ب   

کرده   هخانواده مشور داکیر در حال حاضر با  19همه گیر کووید  یمار یب لیبه دل
 .دییر تماس بگ به دفیر ما  نرس حوزه تعلییم معارف ایلگرووفصحبت با  یبرا ا ی

  عالئم رسما 
 

 فصیل حساسیت های ا ی خوردگ
 فیرسفه خفو  ، عطسهریزش

وجود نداشته باشد و کودک شما قادر به عملکرد )راه  مشخیص بیاگر آس - بیل
، صحبت کردن، غذا خوردن( باشد با ر  د یباشد. اگر درد شد مکتبدر  د یرفتر

تجدید و احیایی ) دارد  از ین ینگهدار  یبه محل ها ا یشود و  متوقف نیم و  است
. هرگونه د ینک  همشور  صیحارائه دهنده خدمات  کیبا  ا(، عصبنداژ ،  روحیه

ی  .همراه باشد داکیر  ادداشتیبا  د یباصیح  غیر حاضر

 یکش
 

  چی، پدگ
 

 و درد خوردگ

کمک به کودک شما   یبرا کاتبم کارمندان.  برود  به مکتب د یفرزند شما با -بیل 
به  از یاند. اگر فرزند شما ن دهیآموزش د به آن مرتبط یازهایمزمن و ن یمار یدر ب

 برا ز یتجو  ا ی ینگهدار 
ً
 دفیر مکتببه دوا مجوز  ورمف یدارو در محل دارد لطفا

 .دیمراجعه کن

 مزمن ) یها یمار یب
 

بیماری های ، حساسیت، شکر ، نفس تنگ
 (هیر و غ بیهوش   ،سلویل

ل است و مدت است که قابل کنیر  طوالیر  یمار یب کیمزمن  یمار یب
 . ستیاما قابل درمان ن

  شیر یب - بیل
 

کند.   جاد یا مشکیل د ینبا )مرییصر ماهوار( اوقات مشکالت قاعدگ
به حضور دخیر شما به مکتب مشکیل ایجاد یم کنند هستند و  د یشد درد ها اگر 
 .دیکنه  مشور  صیحارائه دهنده خدمات  کیبا  باید 

 
 

 )مرییصر ماهوار( عالئم قاعدگ

که چه تا بدانید   د یکن  اما سیع بفرستید  کتبم به فرزند خود را  د یشما با - بیل
فرزند شما  نکهیاز ا نانیاطم یشده است. برا اتییر تغ نیا جاد یباعث ا عوامیل
مهم است که ارتباطات   ستین یلیتحص ا ی دچار مشکالت اجتمایع کتبدر م

ر ب  نیا موجود بوده( هیر و غ علیم)اداره، مشاور  کارمندان مکاتبو   نیوالد تر
 .داشته باشد کارمند مکتب  ا یبه توجه شما  از یموارد ممکن است ن ر یموارد و سا

 

 برود کتبخواهد به م ودک نیمک
ت، تغ لی، عدم تماتیمکرر، ترس، عصبان هیگر  رفتار،  ییر به معارس 

 استفراغ حالت  و  درد معده
 
  یتواند نشانه ها یمهمه  ها  نیا)

 
س پس از افرسدگ ، اضطراب، اسیر

 (ترس باشد ا یسانحه 

یباشد،  حاضر  یر غ یمار یب لیاگر فرزند شما به دل - بیل معذور  غیر حاضر
 د یبی   کتبفرزند خود را به م د یتوان نیم یمار یب لینخواهد بود. اگر به دل

ً
، لطفا

 نیا هی. ممکن است تهد یده بیرفت و برگشت فرزندتان ترت یبرای گر یراه د
ا میتنظ  .باشد د یمف منتظرهیر غ طیاز قبل فقط در رس 

س دارند  ی یا اسیر  . والدین بیمار، بسیر

 هدارد او را در خانه نگ از آن شیر یب ا یدرجه  100کودک شما تب  اگر - یر نخ
 یساعت بدون استفاده از داروها 24و به مدت درجه  100 ر یتا تب او ز  د یدار 

ارائه  کیبا  د ی. اگر تب برطرف نشد باد یدار  هکاهش دهنده تب او را در خانه نگ
 .دیمشورت کن صیحدهنده خدمات 

 تب
 به
ً
 اگر کودک شما دارا است یمار یب یمعنا تب معموال

ً
 یخصوصا

ر باالتر باشد و همچن ا ی 100.0تب  رفتار   ییر مانند تغ یگر یعالئم د تر
 .داشته باشد هیر ، استفراغ و غی، گلودردجلدی خارش های

هم  ا یتب دارد  احساس مرییصر یم کند اگر عالوه بر اسهال کودک شما  - نخیر 
 کیبا  د یبا الت. در صورت ادامه اسهاد یدار  هکند او را در خانه نگ  استفراغ یم

 .دیکن  همشور  صیحارائه دهنده خدمات 

 سهالا
ر باشد اما همچن یمار یب یتواند به معنا یم اسهاالت متداوم  یم تر

 .از غذا و دارو باشد تواند ناش  

متوقف باید ساعت استفراغ  24تا  د یکودک خود را در خانه نگه دار   - نخیر 
 .دییر تماس بگ صیحشود. در صورت ادامه استفراغ  با ارائه دهنده خدمات 

 استفراغ

 ادداشتیداده نشده است  صیفرزند شما تشخخارش های جلدی اگر  - یر نخ
 کتبحضور در م یی و توانا ستین کدام مشکل مزمن جلدی  نکهیبر ا مبنر  داکیر 

 .است را دارد الزایم

 جلدیهای خارش 


