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 01/2019( في DLTمدير التعليم والتدريس )

 الحمى
ساعة دون تناول  24درجة أو أكثر، يرجى إبقاء طفلك في المنزل حتى يتخلص من الحمى لمدة  100.4إذا بلغت درجة الحرارة من خالل الفم 

 (.Advilأو  Motrin) ibuprofenأو  acetaminophen (Tylenol)أدوية للحد من الحمى مثل 
 

 القيء
 ساعة بعد الواقعة األخيرة وحتى يتمكن الطفل من االحتفاظ بالطعام والسوائل. 24أبق طفلك في المنزل لمدة 

 

 اإلسهال
 ساعة. 24أبق طفلك حتى يتخلص من األعراض لمدة 

 

 الطفح الجلدي
عاية الصحية يمكن أن ينتج الطفح الجلدي من أسباب عديدة ومختلفة. إذا كان الطفح الجلدي غير طبيعي أو مصحوبًا بحمى، اطلب من موفر الر

 لديك إجراء تشخيص وتقديم تقرير للعودة إلى المدرسة.
 

 البرد أو الكحة أو سيالن األنف
على التحكم في إفرازاته، يمكنه الحضور إلى المدرسة.  اإذا لم يكن يعاني طفلك من حمى، ويعاني من كحة أو يعطس على فترات متباعدة، وقادرً 

 ، أو يعاني من كحة زائدة، أو إفرازات مفرطة.اعبًا أو ُمحتقنً يرجى إبقاء طفلك في المنزل إلى كان مت
 

 الربو
يتحسن بعد أخذ أدوية التهدئة السريعة، يرجى  ولمإذا كان طفلك يعاني من صعوبة التنفس، أو السعال، أو ضيق التنفس، أو ضيق في الصدر 

 إبقاء طفلك في المنزل واالتصال بموفر الرعاية الصحية.
 

 احتقان الحلق
إذا كان احتقان الحلق مصحوبًا بحمى، أو تورم الغدد، أو ألم، أو صعوبة في االبتالع، يرجى فحص طفلك لدى موفر الرعاية الصحية الخاص 

 بك.
 

 مغصال
 يرجى إبقاء طفلك في المنزل إذا كان يعاني من ألم استمر لمدة ساعتين و/أو حمى، أو قيء، أو إسهال.

 

 ألسنانصداع، ألم في األذن، ألم في ا
انتظار موعد طبيب األسنان أو الطبيب.  أثناءم من خالل األدوية المضادة لأللم ليمكن لطفلك الحضور إلى المدرسة إذا كان يمكن التحكم في األ

 يجب أن يبقى الطفل في المنزل إذا كان يعاني من ألم شديد.و
 

 احمرار العين أو سالن العين
دموًعا باللون األصفر أو األخضر أو سريعة، يجب تقييم حالة العين عاني من حكة، وتفرز ألبيض من العين باللون األحمر، ويإذا كان الجزء ا

 طفلك لدى موفر الرعاية الصحية الخاص به.
 
 

 


