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ضعیف را در خواندن و نوشنت ٫مشکالت در مترکز کردن
و همچنان به شاگردان تازه یا نو آمده به سویدن میتواند
معاینه و بررسی کند.

بدون در نظر گرفنت سن و سال کنرتول یا آزمون شنوایی
را انجام میدهند.اختالالت شنوایی به معنی کم شنوایی٫
تحریف شده یا اصالً نشنیدن صدا میباشد.

معاینات چشم توسط یک تخته که در آن حروف الفبا
نوشته شده است انجام میشود ٫سپس شاگرد یک چشم
خود را با یک چسب مخصوص بسته میکند و با چشم
دیگر حروف را دیده و جواب میدهد .به آن شاگردانی
که هنوز حروف الفباء را یاد نگرفته اند میتوانند با اشاره
نشان دهند .دید چشم برای درس خواندن و یاد گرفنت
بسیار مهم است از ایرنو قبل از اینکه طفل صنف اول را
رشوع کند باید معاینه چشم را انجام دهد .اگر احتامالً
طفل اختالالت بینایی داشته باشد و  ۸ساله یا خوردتر یا
کوچکرت باشد پس به داکرت چشم معرفی میشود .اطفال
بزرگرت از  ۸سال به عینک فروش یا به سویدنی که به نام
اوپتیکر است مرجع داده میشود.

اداره مکتب تقاضای باالیی برای شنوایی شاگردان دارد٫
بنابراین بسیار مهم است که اختالالت شنوایی را کشف
معاینه و تداوی کرد.شاگردانی که اختالالت شنوایی دارند٫
منیتوانند در صنف مترکز داشته باشند .مثالً در یاد گرفنت
امال و انشاء به مشکل روبه رو میشوند.

شنیدن یا حس شنوایی

کنرتول یا آزمون شنوایی به متام شاگردان پیش از مکتب
یا کودکستان و بعضی اوقات در صنف اول انجام میشود.
این کنرتول یا آزمونهای شنوایی به خاطر تشخیص
اختالالت شنوایی که منجر به عدم توانایی شنوایی یا
درست نشنیدن میشود ارائه میگردد.
آزمون های شنوایی در صنف های باالتردر صورت لزوم
ارائه میگردد.شاگردان که تازه یا نو به سویدن آمده اند

کنرتول کمریا پشت و ستون فقرات

کنرتول کمریا پشت و ستون فقرات همزمان با مالقات صحی
برای صنف های  ۴همچنان صنف های  ۷و  ۸ارائه میگردد.

هدف این معاینات یا کنرتول ها تشخیص دادن مشکالت
پشت و ستون فقرات از قبیل اسکولیوز یا ستون فقرات
کج است که نیاز به کدام درمان خاص ندارد اما معاینات
و کنرتول تا به وقتی که ستون فقرات در حال رشد و
منو است رضوری میباشد.
شام میتوانید بیشرت در مورد رژیم غذایی ٫فعالیت های
فیزیکی یا بدنی ٫خواب ٫تعادل در زندگی و چاقی در
مجالتی که در اینجا ضمیمه یا پیوست شده بخوانید.
ماموریت یا وظیفه نرس مکتب مراقبت از اطفال از نظر
جسمی و روانی است .دانش و فهمیدگی اینکه نرس
چطور این وظیفه را انجام بدهد از نتایج تحقیقات به
دست آمده است

منابع

هداشت) و رفاه و وزارت آموزش و پرورش()۲۰۱۶
راهنامیی برای صحت و سالمت شاگردان

آیین نامه قوانین

قانون مکتب ( )۲۰۱۰:۸۰۰وزارت آموزش و پرورش.
قانون صحی ٫بهداشت مراقبت های طبی و صحی
( )۲۰۱۷:۳۰وزارت امور اجتامعی و قانون ایمنی مریضان
( )۲۰۱۰:۶۵۹قانون دسرتسی عمومی به اطالعات و قانون
محرمانه یا مخفی بودن وزارت امور اجتامعی
وزارت دادگسرتی ()۲۰۰۹:۴۰۰
نرس مکتب در فعالیت های شهرداری مطابق قانون
دسرتسی عمومی به اطالعات و قانون محرمانه بودن یک
شخص رازدار میباشد.برای مکاتب شخصی یا آزاد ٫نرس
مطابق قانون ایمنی مریضان وظیفه رازنگهداری دارد.
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سالمت خود شاگرد است دعوت
میشوند .در این جلسات به
سواالتی که مربوط به صحت و
سالمت شاگرد است پاسخ داده
میشود .مثالً درباره محیط مکتب٫
امنیت و آرامش در مکتب ٫اوقات
فراقت ٫عادات غذایی ٫حرکت دادن
به خود و خواب گفتگو میشود.
همچنان درباره مشکالتی از قبیل
اسرتس ٫رس درد ٫هر گونه درد
دیگر بحث میشود .برای شاگردان
سنین باالتر سواالتی درباره تنباکو٫
الکول٫سیگرت ٫مواد مخدر ٫متایالت
جنسی و خشونت گفتگو میشود.
مصاحبه یا گفتگوی صحت و سالمت
به طریقی انجام میشود که خود
شاگردان بتوانند این گفتگو را کنرتول
کنند و شاگردان نظرات و پیشنهادات خود را مطرح
میتوانند .اگرشاگرد و رسپرست احتیاج به پشتیبانی بیشرت
داشته باشند پس نرس مکتب به دیگر جاهای مخصوص
مرجع میدهد .طبق تحقیقات این سواالت و گفتگوها
برای صحت بسیار رضوری و مهم میباشند  ٫نتایج آن چی
در کوتاه مدت یا بلند مدت این است که شاگردان عادات
زندگی بهرتی خواهند داشت.

رشد و منو

قد و وزن شاگردان هر سال و یا هر سه سال یکبار کنرتول
میشود .اکرث شاگردان در دو سالگی مسیر رشد خود
را طبق جدول مخصوص طبی رشد و منو یافته و آن را
تعقیب میکنند .مقایسه بین اطفال نباید صورت بیگیرد٫
آنچه مهم است این است که قد و وزن هر طفل به طور
انفرادی چطور رشد و منو میکند.

نرس مکتب تفسیر و فهمیدگی خوبی در رشد و منوی
اطفال دارد ٫پس وزن و قد طفل همیشه باید در حال
رشد و منو باشد تا به زمانی که طفل به سن بلوغ میرسد.
وقتی که نرس مکتب قد و وزن طفل را اندازه میکند
درعین حال نرس مکتب متوجه مشکالتی از قبیل انحراف
یا رشد نکردن ٫رنگ پریدگی و دیگر امراض پوستی
میشود .همچنان از اینکه صحت و سالمت طفل به طور
عموم چگونه است سوال میشود.
شایع ترین انحراف در رشد و منو مربوط به افزایش وزن
است .تقاضای نرس مکتب این است که به ظاهر و موارد
مشابه آن توجه خاصی داشته باشید ،به خاطری که در
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واقع چاقی و اضافه وزن تاثیر منفی بر روی صحت و
سالمت ما میگذارد و این توجه هیچ ارتباطی با ظاهر
ندارد .شام معلومات زیاد تر را در برگه اطالعات مربوط
به اضافه وزن و چاقی پیدا می توانید.

دید یا حس بینایی

معاینات بینایی یا چشم به همه شاگردان ارائه میشود.
چی در کودکستان یا در صنف های باالتر این معاینات
یکجای با مالقات صحی انجام میشود .هدف از این
مالقات کشف کردن بینایی ضعیف٫یک مرض دیگرچشم
به نام امبلیوپی است .در صورت لزوم نرس مکتب بینایی
پیشگیری (یا اقدامات)
به معنی جلوگیری از امراض روحی و روانی٫
صدمات و مشکالت اجتامعی است یا به زبان ساده
تر اقدامات برای صحتمند بودن است.
ماموریت ارتقاء سالمت (یا اقدامات)
به معنی تقویت یا حفظ سالمت جسمی و روانی
و رفاه اجتامعی میباشد .به این معنی که یکدگیر
راتشویق به کارهایی کنیم که با انجام دادن آنها
صحتمند و خوشحال میشویم تا در برابر مشکالت
و چالش ها تاب یا طاقت بیاوریم.

یک ماموریت مهم این تیم یکجای با تیم نرس و داکرت
مکتب ٫داشنت صحت کامل شاگردان از نظر جسمی و
روانی میباشد .که این جلسات میتواند به صورت انفرادی٫
در یک تیم یا در سطح سازمان ها باشد.
ابتکار یا وظیفه صحت شاگردان شامل معاینات مختلفی
برای همه شاگردان است.در وقت مالقات صحی شاگرد
درباره وضعیت مکتب و شیو ٔه زندگی صحبت میکند.
مالقات صحی و سالمتی در گروه های مختلف ٫سنین
مختلف محتوای متفاوتی دارد.هدف این مالقات ها
تقویت سالمت شاگردان و پشتیبانی ویژه برای دستیابی
به اهداف در تعلیامت است.
عالوه بر آنچه که در قانون آموزش و پرورش است وظیفه
نرس مکتب است که برنامه واکسیناسیون را تطبیق کند.
طبق برنامه واکسیناسیون سویدن که مسئول آن وزارت
صحت عامه است ٫اطفال و شاگردان تا به  ۱۸سالگی می
توانند برنامه واکسیناسیون خود را تکمیل منایند .اگر شام
قبالً واکسین نکرده اید و حال می خواهید واکسین شوید
پس با ما نرس مکتب به متاس شوید.
نرس مکتب نه تنها از قانون آموزش و پرورش پیروی
می کند بلکه از قانون مراقبت های صحی و بهداشتی
همچنان پیروی میکند.ماموریت نرس مکتب جلوگیری
از امراض است که توسط همین مالقات های صحی و
بهداشتی و دیدار با والدین انجام میشود.

مالقات یا بازدید صحی

هدف از این مالقالت ارتقاء صحت و سالمت و عادات
خوب زندگی ٫همچنان دریافنت اینکه کدام شاگردان به
حامیت خاص رضورت دارند است.
نرس مکتب یک بخشی از تیم صحت و سالمت شاگردان
است که همراه با داکرت مکتب ،تیم نو آوری یا ابتکار صحی
شاگردان را ایجاد می کنند ( .)EMIکه این تیم شامل مشاور،
روان شناس و استاد یا مربی ویژه میباشد .مدیر مکتب این
تیم صحی و سالمت شاگردان را رهربی یا کنرتل می کند.

مصاحبه صحت و سالمت

جلسه های صحبت یا سوال و پاسخ درباره صحت و
سالمت شاگردان که متام شاگردان کودکستان (همراه با
رسپرست یا والدین شان) شاگردان صنف  ٫ ۴صنف ۷
یا  ۸یا صنف اول لیسه به جلساتی که درباره صحت و

▲

مدیر مکتب این تیم را کنرتول و مدیریت میکند.کار نرس
مکتب بر اساس کنوانسیون یا حقوق اطفال است .این
مأموریت نرس مکتب توسط قانون آموزش و پرورش اداره
میشود .کار تیم صحت و سالمت شاگردان در اینجا با
جزیئات زیاد توضیح داده نشده است ٬فقط بخش های
خاص وظایف نرس مکتب ترشیح شده است.

ماموریت نرس مکتب وقتی رشوع میشود که اطفال
دیگر به مرکز مراقبت های اطفال نروند .که این مرکز
به سویدنی به نام بارناوردسنرتال یاد میشود .تیم مالقات
صحی ٫صحت اطفال را کنرتول و معاینه می کنند ولی این
مالقات در هر کمون یا شهر فرق دارد .مالقات صحی از
جمله شامل کنرتول رشد و منو ٫آزمایش بینایی و شنوایی٫
کنرتول کمر یا ستون فقرات و مصاحبه صحی میباشد.

2

مکتب
نرس
وظایف
– حذف موانع برای یادگیری و رشد و ترقی
یک مالقات صحی یا بهداشتی شامل چه چیزی میشود؟ چرا ما وزن و قد طفل را
اندازه میگیریم؟ داشنت یک روش زندگی به چه معنی است و در روحیه و انجام
وظایف یا تکالیف مکتب چه تاثیری دارد؟
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عادات خوب زندگی برای
اطفال و نوجوانان
راهی به طرف سالمتی٫
یادگیری و رشد و منو

