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 االوصیاء مدرسة رایتنور/ اعزاءنا اولیاء االمور 

كمتعھد لرعایة  الطالب المسجلین في  CareSTL Healthرایتنور سترحب قریباً بشركة  نا أن نشارككم نبأ أن مدرسةیسر
، مع خدمات الرعایة الصحیة المدرسیة خالل الیوم الدراسي من یوم 12مدارس رایتنور من الصف ما قبل الروضة و حتى 

 .اإلثنین حتى الجمعة

 Hoechسة وسیقع في الجناح الشمالي في مدر. 2019ینایر 28سكي الصحي الجدید في اومن المقرر أن یتم افتتاح مركز ھ
 . Ashby Road  3312المتوسطة ،

بما في ذلك الرعایة الطبیة لألطفال وخدمات الصحة  -سیسمح مركز ھاسكي الصحي للطالب بالوصول إلى الخدمات الصحیة 
مرض الربو لمزمنة المراض الا رعایةیمكن أیًضا لطالب رایتنور الحصول على . خالل ساعات الدوام المدرسي -السلوكیة 

للخدمات الطبیة  لةواإلحا غذائيالعالجات البدنیة السنویة والریاضیة ، والتوجیھ اللقاحات و، وال صحیةال فحوصاتالوالسكري ، و
طبیب أطفال مرخص ، وممرضة  ،المرضى ستقبلونالذین سی CareStL Healthیتضّمن موظفو . األخرى في المركز الجدید

ل ، ومستشارسرامم  .صحة سلوكیة مدربون على تشخیص مشاكل الصحة العقلیة وتقدیم المشورة ة ، ومساعد طبي مسجَّ

ومع ذلك ، لن یتم . من مصدر التأمین الطبي للمریض الدفع مقابل الخدمات الطبیة المقدمة  CareSTL Healthوف تطلب س
توفر المنطقة النقل المجاني وس.لن یتم طلب أي تكالیف من الطالب وقت الخدمة . رفض أي مریض بسبب عدم القدرة على الدفع

األمراض المزمنة ، وزیارات الكشف الطبي ،  تابعمن مدرسة طفلك إلى مركز ھاسكي الصحي للمواعید المجدولة مسبقا التي ت
 .سیتم إرجاع الطفل إلى مدرستھ بعد الموعد. ، والصحة العقلیة لقاحاتوال

 المواعید والنقل عند مرض الطفل عن طریق االتصال بالرقم اخذأالوصیاء مسؤولین عن / یكون أولیاء األمور س
 .للوالدین أن یأخذوا أطفالھم في ساعات الصباح الباكر ایضا یمكن). 314( 6218-493  

الخطوة . أملنا ھو أنھ من خالل ھذا التعاون ، ان نكون  قادرین على جعل الخدمات الصحیة سھلة الوصول للطالب في المنطقة
سیسمح ھذا لطفلك بمقابلة الطاقم الطبي و ان . المرفق بالعالج تفویض نموذج تاحة ھذه الخدمات لطفلك ھي إكمال األولى في إ

یجب ملء النموذج وتوقیعھ مرة واحدة حتى یتم معاینة طفلك خالل ما تبقى من حیاتھ . تتم معالجتھ في مركز ھاسكي الصحي
 .التعلیمیة في مدارس رایتنور

مقدمي الخدمات الطبیة لألطفال دائًما كلما تم إجراء فحص جسدي لطفلك ، كما أن اآلباء فریق التمریض أحد أعضاء رافق ی
أیًضا بتخصیص وسائل تواصل لآلباء مع  CareStL Healthبدالً من ذلك ، یمكن أن تقوم . مرحب بھم لحضور الزیارة المقررة

دم قدرة الوالد على عند ع ون في تقدیم مداخالت أو المشاركةیرغبكانوا في حال ،مقدم الرعایة الطبیة عبر الھاتف خالل التقییم 
  .الحضور أثناء الزیارة 

یرجى االطالع . في مركز ھاسكي الصحي لخدمة طالب رایتنور CareSTLرة أخرى ، نحن متحمسون للترحیب بمركز صحة م
أسئلة إضافیة بخصوص مركز ھاسكي الصحي  ةن لدیك أیإذا كا. على موقع رایتنور لمزید من المعلومات األسئلة واألجوبةعلى 

 .أو عن األوراق المطلوبة ، فال تتردد في االتصال بممرضة طفلك

 مع االخالص،
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