
 
فمبر هو يوم التموضع، الثامن هو يوم األسنان، والتاسع هو  هناك أيام عديدة في شهر نوفمبر لها عالقة بالصحة، فاألول من نو

 بهذه  زيادة وعي الناس  في  تهدف إلى األمل  هي  إنما  لالحتفال؛  أياًما  ليست"  األيام"يوم الهواء، والثاني عشر هو يوم الجلد، وهذه  

 في  وهواءنا   أسناننا  وكذلك الحفاظ علىوضعيات وقوف وجلوس صحيحة،    على  للحفاظ  شهًرا  نوفمبر  شهر  لنجعل.  األشياء المهمة 

 !جيدة حالة

 

 

  العظمي   الهيكل   على  الحمل   يوزع   المنحني  الهيكل   هذا.  بسيطة   منحنيات   به   بل  مستقيماً،   ليس  البشري  الفقري  العمود

، أما إذا تعرض العمود الدماغ  إلى  مباشرة  االنتقال  من  الجري  أو  القفز  عن  الناتجة  الصدمات  ويمنع  الرأس،   يدعم  الذي

 كما  أكبر،  بسهولة  الجسم  يتعب من الجسم و   مختلفة   أجزاء   في  بآالم   الشخص  يشعر الفقري لالنحراف أو االعوجاج؛  

  .الدراسة عند التركيز على قادر  غير يصبح

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إلى األشخاص الموجودين بالمنزل: نسألكم االهتمام بنقطتين مهمتين ونقدر مساعدتكم  *

 

 : ذلك  إلى  وما البرد ونزالت الحمى بسبب الغياب (1)
 تحديد   منكم  نود؛  األطفال  طبيب  قبل  من  فحصه  فيرجى  األخرى،  البرد  أعراضأياً من    أو  الحمى  بسبب  المنزل  في  طفلك  بقي  إذا

 واألنفلونزا  البرد  نزالت  انتشار  موسم  نقترب من  ألننا  الطلب،  هذاب  االهتمام  ممنك  نطلب،  الفحص  هذا  خالل  من  األعراض  سبب
 . األخرى المعدية األمراض من والعديد

 
 
 

 :اللونوتمييز  إدراك اختبار 2)
 قبذذل مذذا وحتذذى. الرابذذ  الصذذ  لطذذالب( الرؤيذذة) األلذذوان إدراك اختبذذارات ونحذذن نجذذر  الماضذذي قبذذل الدراسذذي العذذام منذذذ

 لذذه خضذذعوا قذذد الحذذاليين الرابذذ  الصذذ  طذذالب فذذ ن لذذذلك األول، الصذذ  لطذذالب االختبذذار هذذذا إجذذرا  تذذم ، سذذنوات ثذذال 
فذذي الصذذفو   الطذذالب بعذذض هنذذاك ؛ذلذذك ومذذ . الحذذالي الدراسذذي العذذام فذذي االختبذذار هذذذا نجذذر  لذذن السذذبب لهذذذا. بالفعذذل

 أن تريذذد كنذذت إذا. األول الصذذ  فذذي حذذين كذذانوا االختبذذار هذذذا إجذذرا  فذذي يرغبذذوا لذذم الذذذينالرابذذ  والخذذامل والسذذادل 
.والمعلذذم الوالذذدين بذذين التواصذذلو كراسذذة المتابعذذة عذذن طريذذ  المعلذذم إخطذذار فيرجذذى ، االختبذذار هذذذا طفلذذك يأخذذذ

 

 الوضعية الصحيحة للكتابة  للقرا ة   الوضعية األساسية للوقو    الوضعية األساسية

 شهر نوفمبر

 

 2021تم النشر في التاسع من نوفمبر  
 مكتب التمريض 

 مدرسة  "فوروساتو" االبتدائية
 النشرة الصحية

 هيا نحافظ على الوضعيات الصحيحة 

ذقنك وكتفك  أرجع  -

 إلى الوراء. 

افرد ظهرك بشكل   -

 مستقيم 

 قليالً  ذراعيك  اثن -

افرد ظهرك بشكل   -

 مستقيم. 

  إلى وظهرك  اجلس -

  يشكل مستقيم الخلف

 . الكرسي على

  على قدميك ضع -

 . األرض 

افرد ظهرك بشكل   -

 مستقيم. 

  إلىوظهرك  اجلس -

  على  يشكل مستقيم الخلف

 .  الكرسي

سم   30حافظ على مسافة  -

على األقل بين عيناك  

 . والكراسة

 اجعل الوضعيات الجميلة 
 عادة تبدأ من الطفولة 

   خاطئة وهو يجلس وظهره محنيهل حدث وشعرت بالقلق من وضعية طفلك ال
 أثناء القراءة أو تناول الطعام؟ 

 الوضعيات الجيدة أثنا  المساعدة اليومية؟  كلمة السر هي تقوية العضالت 

  جميل  ظهر مع جميلة وضعية  على  للحصول ضرورية العضالت
 . ومستقيم 

  وبناء  بالخارج البدني اللعب من  الكثير  ممارسة لألطفال  المهم من
 .عضالتهم
  طفلك دع.  باألوزان العضالت لبناء القوية  للتمارين حاجة هناك  ليست

 .اللعب أثناء الجسم عضالت  جميع استخدام يختبر

 تتطلب ، المنزلية  عمالباأل قيامبال   طفالاأل بتكليف أيًضا نوصي
  المالبس وغسل وترتيبها الغرف تنظيف مثل اليومية الروتينية  األعمال
  القوة لبناء مثالية وهي  البدني  النشاط من مختلفة واًعاأن  الحال بطبيعة

 . العضلية
 في بحرية  االنخراط عادة على التعود على طفلك  مساعدة  الرجاء

التعود على وضعيات وقوف وجلوس  و  مبكرة سن منذ البدني  النشاط
 . جميلةصحيحة و

اجرا  اختبار دكتور كورونا واختبار اإلسعافات 
 األولية

هيا بنا! اسعا  الحاالت الطارئة في فوروساتو 

  اإلسعافات   عالج  عن  يتعلمون  الصفوف   جميع   في   أطفال   لدينا   كان 
ثم   سبتمبر،   في  بنا   الخاصة   الصحية   الرعاية   إرشادات   أثناء   األولية 

 اإلسعافات   شهادة   على  للحصول   متحانات ال   بعد ذلك   خضع األطفال 
 السادس   إلى   األول   من   الصفوف   في   الطالب   جميع   اجتاز وقد  !  األولية 

 اإلسعافات   اختبار   اجتياز   شهادة   على  وحصلوا   االختبارات   هذه 
 .األولية 
دكتوراه في  شهادة   على  للحصول   قصيرة   اختبارات   العام   هذا   أجرينا 

  اإلسعافات   شهادة   اختبارات   مثل   الوقت   نفس   في   19-فيروس كوفيد
 ،  والغرغرة  اليدين،   غسل  حول   أسئلة   االختبارات   هذه   تضمنت   ، األولية 
 قناع  الرتداء   الصحيحة   والطريقة   يرام،   ما   على  تكون   ال   عندما   والعمل 
  االختبارات   هذه   أيًضا   الطالب   جميع   اجتاز وقد  . أخرى   أشياء و   الوجه، 

 دكتور كورونا!  شهادة   على  وحصلوا   ، 


