
Health and Wellness Services  

 الخدمات الصحية

 لكنها ليس كل شئ. –نمط حياة صحي  وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام تساهم الى حد كبير في السليمة التغذية

التشرد ، ووهناك عوامل أخرى التي يمكن ان تؤثر تأثيراً عميقاً على إحساس الطالب بالعافية وتشمل: المشاكل العاطفية ، 

 تعاطي المخدرات ، والحمل ، والمرض ، ومسائل أخرى.  ووالعنف المنزلي ،

 في الطرق والحاالت التالية: تقوم المنطقة التعليمية بتقديم المساعدة 

 أن المدارس العامة غير مسؤولة عن اإلصابات التي تحدث للطالب في  بموجب القانون ، : التأمين ضد الحوادث

( توفر تأمين طوعي ضد الحوادث وبأسعار معقولة. يمكن للوالدين شراء HISDومع ذلك، فأن )الحرم المدرسي. 

ساعة يومياً( أو تأمين يشمل فقط الساعات التي يكون فيها الطالب في المدرسة.  42تأمين ذو تغطية زمنية كاملة )

أو  5620-388 800-1 معلومات التسجيل ُمتاحة من قبل أطفال تكساس أوالً ، إتصل على الرقم 

www.texaskidsfirst.com  ك  توجية األسئلة الىويمكن كذل HISD Risk Management  713-556-لى ع

9225  

  :ر أخرى غيوغالباً مايشار أليها "مدرسة بدون جدران" هذا البرنامج  يخدم الطالب في أماكن خدمة المجتمع

الذين  مركز تكساس الطبي أو أؤلئكفي مراض المزمنة األمن ذلك الذين يتلقون العالج الفصول الدراسية العادية. مثل 

-713من التفاصيل على  يتعين عليهم البقاء في المنزل بسبب اإلصابات الخطيرة.  إتصل بخدمات المجتمع لمزيداً 

556-7025. 

  : عة متنوعة وشاملة من البرامج المساعدة لنمو الطالب الشخصي واألكاديمي . تقديم مجمواإلرشاد والتوجية

 وموقع اإلرشاد والتوجيةتتوفرمعلومات إضافية عن تلك البرامج في مدرسة طفلك 

  ، التأمين الصحي:  الوصول الى مقدمي الرعاية الصحية غالباً مايبدأ بالحصول على التأمين الصحي بأسعار معقولة

لضمان أن جميع الطالب   4002فاع عن األطفال في حزيران/ يوليو د( مع صندوق الHISD) المنطقة التعليميةبدأت 

لألطفال  التأمين الصحي لألطفال أو الرعاية الطبية برنامجالذين ليس لديهم تأمين صحي المشاركة في   HISDفي 

 . 100%حملة من خالل 

  :( بتقديم الخدمات  7019-556-713) اإلرشاد والتوجية في المنطقة التعليميةيقوم قسم الطالب الذين بدون مأوئ

 SuCasa Homelessإلحتياجات الطالب في المالجئ المحلية والمنازل المؤقتة من خالل الشراكة مع برنامج 

Education Program. 

 تقوم المنطقة التعليميةيمات: التطع (HISD بنشر ) ُالتطعيمات وقائمة التطعيمات المطلوبة حدثة بشأن المعلومات الم

(PDF) عن التطعيمات المجانية  اإلعالنالمعارض الصحية و إقامةمن قبل المنطقة التعليمية في كل فصل خريف و

  طيلة أيام السنة.

  عندما يتوفر في ملف الطالب إذن و،   : يمكن إعطاء دواء الوصفة الطبية في المدرسةالرعاية الصحية في المدرسة

تحدث مع مدير موظفين ُمحّددين. لمزيد من المعلومات يرجى ال ويقوم بذلك فقط ّخطي ُمسبق من األهل والطبيب

ستقوم المدارس باإلتصال بأولياء األمور أو قريب ُمّحدد أو صديق للعائلة إذا ما  المدرسة أو ممرضة المدرسة.  

م هواتف الطوارئ في بطاقة التسجيل الخاصة إحرص على تضمين كل أرقا  تمرض الطالب أو عانى من إصابة.

 بطفلك

 معهد  –طب األسنان وجامعة هيوستن  –ضمن برنامج  الشراكة مع جامعة تكساس  :الخدمات الصحية المتنقلة

 العيون  تقوم الجامعتين بتقديم العناية باألسنان والعيون للطالب في مواقع عدد من المدارس. 

http://www.texaskidsfirst.com/
http://www.texaskidsfirst.com/


 :تقدم المنطقة التعل برامج الحمل واألمومة( يميةHISD ) خدمات الدعم الخاصة لجميع الطالبات الحوامل والعناية

المهني حيث تم تصميم الدراسة في مركز كارتر في البقاء في المدرسة. ويمكن للشابات الحوامل عدتهم بأطفالهم  لمسا

 البرنامج خصيصاً لهم. 

 :)الخدمات النفسية ) السايكولوجية ( يقوم قسم الخدمات النفسية في المنطقة التعليميةHISD  )-426-713            

ت االوقد يشمل ذلك تقديم اإلستشارة في ح ،  بتقديم المساعدة للطالب بشكل فردي أوعلى مستوى المدرسة  8300

  ) مثالً وفاة زميل( أو المساعدة في المسائل الشخصية. المأسي

  :المنطقة التعليمية لديها شراكات مع عدد من مقدمي الرعاية الصحية )مثل العيادات المدرسيةBaylor College 

of Medicine, the Harris County Hospital District, and Texas Children’s Hospital التي تقدم )

  ة.الخدمة ألالف من الطالب في عشرات من العيادات المدرسية في جميع انحاء المنطقة التعليمي

  ان المحافطة على إبعاد الطالب من المخدرات والكحول والتدخين وغيرهما من المواد الضارة  :تعاطي المخدرات

( ،ولكن 713-556-7020هي المسالة المركزية لبرنامج المنطقة التعليمية لمدارس آمنة وخالية من المخدرات )

الذين  24-6سمات المنهاج التعليمي للمنطقة التعليمية. الطالب من تعاطي المخدرات هو أيضاً جزء من  الوقاية من

المنطقة  ( البديلة فيCrossroads) قد يلتحقوا بمدرسةواإلدمان  بيتعاملون مع المخدرات أو القضايا المتعلقة 

 . بإحالة من مدرسة الطالب الحاليةو( 713-867-5234التعليمية.)

الصحي والتطعيمات والعيادات المدرسي والرعاية الصحية في المدرسة والخدمات الصحية لمزيد من المعلومات عن التأمين 

 .713-556- 7280على الصحة والخدمات الطبية  المتنقلة إتصل ب

 

  

  


