
الصف/املعلمتاريخ الوالدة   االسم 

  رقم السجل الطبيهاتف مكتب مقدم الرعاية الصحية    مقدم الرعاية الصحية 

الهاتف البديلالهاتف  ويل األمر/الويص

الهاتف البديلالهاتف   ويل األمر/الويص/جهة االتصال البديلة يف حالة الطوارئ 

الدخان        متواصل              ]       خفيف            متوسط                    حاد[متقطع       

الطقس      

 نوبات الربد     

 الروائح النفاذة      

 مامرسة التامرين     

 حبوب اللقاح         

 الطعام   الغبار    الحيوانات     

 غري ذلك _____________________  

   املنطقة الخرضاء: انطلق!                           تناول األدوية اليومية للتحكم يف الربو )بغرض الوقاية(  يومًيا  

يتوفر لديك جميع ما ييل: 
سهولة التنفس   
ال يوجد سعال أو أزيز يف الصدر  
إمكانية العمل واللعب  
إمكانية النوم طوال الليل   

ال توجد حاجة لتناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يوميًا 

دواء )أدوية( التحكم يف الربو التي تؤخذ يوميًا:_____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________
تناول ______بخة )بخات( أو  ______قرص )أقراص( ______يومًيا. 

بالنسبة للربو املصاحب للمجهود البدين، أضف: _________________________________________________________،  
_______ بخات باستخدام موّسع الشعب الهوائية قبل املجهود البدين بـ  _______ دقيقة/دقائق 

اشطف دامئًا فمك بعد استخدام الدواء املستنشق يومًيا.  

   املنطقة الصفراء: تنبيه!            استمر يف تناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يومًيا و أضف أدوية اإلنعاش الرسيع

يتوفر لديك أميام ييل: 
السعال أو أزيز الصدر بدرجة خفيفة 	 
ضيق الصدر   
ضيق النفس  
مشاكل يف النوم أو العمل أو اللعب   

تناول دواء التحكم يف الربو الذي يؤخذ يوميًا إذا طُلب منك ذلك وأضف دواء اإلنعاش الرسيع هذا عند وجود مشكالت يف التنفس:  

__________________________________________________________________ جهاز تنفس  ______ ميكروغرام  احصل ______ بخة/بخات كل ______ 
ساعات، عند الحاجة. استخدم دامئًا موّسع الشعب الهوائية، قد يحتاج بعض األطفال إىل ارتداء قناع. 

_______________________________________________________ بخاخ الربو  ______ ملجم /______ ملل احصل  ____________________________
________ عالج بخاخ الربو كل  ______ ساعات، عند الحاجة. 

غري ذلك ______________________________________________________________________________ إذا مل يساعد دواء اإلنعاش الرسيع خالل ______ 

دقيقة، فتناوله مرة أخرى واتصل مبقدم الرعاية الصحية يف حالة استخدام دواء اإلنعاش الرسيع ألكرث من ______  مرة/مرات يف ______  ساعات، اتصل مبقدم الرعاية الصحية يف 

حالة وجودك يف  املنطقة الصفراء ألكرث من 24 ساعة، اتصل مبقدم الرعاية الصحية.  

   املنطقة الحمراء: حاالت الطوارئ!              استمر يف تناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يومًيا ويف تناول أدوية  اإلنعاش الرسيع وتلقَّ املساعدة!  

يتوفر لديك أميام ييل: 
ضيق شديد يف التنفس  
عدم جدوى األدوية يف العالج  
رسعة التنفس وصعوبته  
انفتاح األنف انفتاًحا واسًعا، وظهور الضلوع بشكل  

واضح، وعدم القدرة عىل التحدث بشكل جيد 
تغري لون الشفتني أو أظافر األصابع إىل اللون الرمادي  

أو األزرق  

__________________________________________________________________ جهاز تنفس   ______ ميكروجرام احصل ______ بخة/بخات كل ______ 
ساعات، عند الحاجة. استخدم دامئًا موّسع الشعب الهوائية، قد يحتاج بعض األطفال إىل ارتداء قناع. 

_______________________________________________________ بخاخ الربو  ______ ملجم /______ ملل تناول  ______________________________
______ عالج بخاخ الربو كل  ______ ساعات، عند الحاجة. 

غري ذلك ______________________________________________________________________________ 

اتصل مبقدم الرعاية الصحية مجدًدا أثناء إعطاء دواء اإلنعاش الرسيع. إذا تعذر االتصال مبقدم الرعاية الصحية، فاتصل عىل الرقم 911 لطلب سيارة إسعاف أو توجه مبارشة إىل 
قسم الطوارئ!  

التصاريحاملطلوبة الستخدام جميع األدوية يف املدرسة 

ترصيح مقدم الرعاية الصحية: أطلب اتباع هذه الخطة وفق ما هو منصوص عليه كتابة. هذه الخطة سارية للعام الدرايس  ________________ – ________________ . 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________ 

ترصيح أحد الوالدين/الويص: أعطي موافقتي عىل قيام ممرضة املدرسة بإعطاء األدوية املدرجة يف هذه الخطة أو قيام موظفي املدرسة املدربني مبساعدة طفيل عىل تناولها بعد املراجعة من قبل ممرضة املدرسة. ستتم مشاركة هذه الخطة مع موظفي املدرسة الذين يعتنون 
بطفيل. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________   

التصاريح االختيارية لحمل األدوية واستخدامها بشكل مستقل يف املدرسة 

ترصيح حمل األدوية واستخدامها بشكل مستقل الخاص مبقدم الرعاية الصحية: أشهد أن هذا الطالب قد أوضح يل أنه ميكنه إعطاء دواء اإلنقاذ هذا إىل نفسه بشكل فعال وميكنه حمل هذا الدواء واستخدامه بشكل مستقل يف املدرسة دون إرشاف من قبل موظفي املدرسة. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________ 

ترصيح ويل األمر/الويص بحمل الطالب للدواء واستخدامه بشكل مستقل )يف حالة ما إذا تم طلبه من قبل مقدم الرعاية أعاله(: أوافق عىل أن طفيل ميكنه إعطاء دواء اإلنقاذ هذا إىل نفسه بشكل فعال وميكنه حمل هذا الدواء واستخدامه بشكل مستقل يف املدرسة دون 
إرشاف من قبل موظفي املدرسة. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________  
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الصف/املعلمتاريخ الوالدة   االسم 

  رقم السجل الطبيهاتف مكتب مقدم الرعاية الصحية    مقدم الرعاية الصحية 

الهاتف البديلالهاتف  ويل األمر/الويص

الهاتف البديلالهاتف   ويل األمر/الويص/جهة االتصال البديلة يف حالة الطوارئ 

الدخان        متواصل              ]       خفيف            متوسط                    حاد[متقطع       

الطقس      

 نوبات الربد     

 الروائح النفاذة      

 مامرسة التامرين     

 حبوب اللقاح         

 الطعام   الغبار    الحيوانات     

 غري ذلك _____________________  

   املنطقة الخرضاء: انطلق!                           تناول األدوية اليومية للتحكم يف الربو )بغرض الوقاية(  يومًيا  

يتوفر لديك جميع ما ييل: 
سهولة التنفس   
ال يوجد سعال أو أزيز يف الصدر  
إمكانية العمل واللعب  
إمكانية النوم طوال الليل   

ال توجد حاجة لتناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يوميًا 

دواء )أدوية( التحكم يف الربو التي تؤخذ يوميًا:_____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________
تناول ______بخة )بخات( أو  ______قرص )أقراص( ______يومًيا. 

بالنسبة للربو املصاحب للمجهود البدين، أضف: _________________________________________________________،  
_______ بخات باستخدام موّسع الشعب الهوائية قبل املجهود البدين بـ  _______ دقيقة/دقائق 

اشطف دامئًا فمك بعد استخدام الدواء املستنشق يومًيا.  

   املنطقة الصفراء: تنبيه!            استمر يف تناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يومًيا و أضف أدوية اإلنعاش الرسيع

يتوفر لديك أميام ييل: 
السعال أو أزيز الصدر بدرجة خفيفة 	 
ضيق الصدر   
ضيق النفس  
مشاكل يف النوم أو العمل أو اللعب   

تناول دواء التحكم يف الربو الذي يؤخذ يوميًا إذا طُلب منك ذلك وأضف دواء اإلنعاش الرسيع هذا عند وجود مشكالت يف التنفس:  

__________________________________________________________________ جهاز تنفس  ______ ميكروغرام  احصل ______ بخة/بخات كل ______ 
ساعات، عند الحاجة. استخدم دامئًا موّسع الشعب الهوائية، قد يحتاج بعض األطفال إىل ارتداء قناع. 

_______________________________________________________ بخاخ الربو  ______ ملجم /______ ملل احصل  ____________________________
________ عالج بخاخ الربو كل  ______ ساعات، عند الحاجة. 

غري ذلك ______________________________________________________________________________ إذا مل يساعد دواء اإلنعاش الرسيع خالل ______ 

دقيقة، فتناوله مرة أخرى واتصل مبقدم الرعاية الصحية يف حالة استخدام دواء اإلنعاش الرسيع ألكرث من ______  مرة/مرات يف ______  ساعات، اتصل مبقدم الرعاية الصحية يف 

حالة وجودك يف  املنطقة الصفراء ألكرث من 24 ساعة، اتصل مبقدم الرعاية الصحية.  

   املنطقة الحمراء: حاالت الطوارئ!              استمر يف تناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يومًيا ويف تناول أدوية  اإلنعاش الرسيع وتلقَّ املساعدة!  

يتوفر لديك أميام ييل: 
ضيق شديد يف التنفس  
عدم جدوى األدوية يف العالج  
رسعة التنفس وصعوبته  
انفتاح األنف انفتاًحا واسًعا، وظهور الضلوع بشكل  

واضح، وعدم القدرة عىل التحدث بشكل جيد 
تغري لون الشفتني أو أظافر األصابع إىل اللون الرمادي  

أو األزرق  

__________________________________________________________________ جهاز تنفس   ______ ميكروجرام احصل ______ بخة/بخات كل ______ 
ساعات، عند الحاجة. استخدم دامئًا موّسع الشعب الهوائية، قد يحتاج بعض األطفال إىل ارتداء قناع. 

_______________________________________________________ بخاخ الربو  ______ ملجم /______ ملل تناول  ______________________________
______ عالج بخاخ الربو كل  ______ ساعات، عند الحاجة. 

غري ذلك ______________________________________________________________________________ 

اتصل مبقدم الرعاية الصحية مجدًدا أثناء إعطاء دواء اإلنعاش الرسيع. إذا تعذر االتصال مبقدم الرعاية الصحية، فاتصل عىل الرقم 911 لطلب سيارة إسعاف أو توجه مبارشة إىل 
قسم الطوارئ!  

التصاريح املطلوبة الستخدام جميع األدوية يف املدرسة 

ترصيح مقدم الرعاية الصحية: أطلب اتباع هذه الخطة وفق ما هو منصوص عليه كتابة. هذه الخطة سارية للعام الدرايس  ________________ – ________________ . 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________ 

ترصيح أحد الوالدين/الويص: أعطي موافقتي عىل قيام ممرضة املدرسة بإعطاء األدوية املدرجة يف هذه الخطة أو قيام موظفي املدرسة املدربني مبساعدة طفيل عىل تناولها بعد املراجعة من قبل ممرضة املدرسة. ستتم مشاركة هذه الخطة مع موظفي املدرسة الذين يعتنون 
بطفيل. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________   

التصاريح االختيارية لحمل األدوية واستخدامها بشكل مستقل يف املدرسة 

ترصيح حمل األدوية واستخدامها بشكل مستقل الخاص مبقدم الرعاية الصحية: أشهد أن هذا الطالب قد أوضح يل أنه ميكنه إعطاء دواء اإلنقاذ هذا إىل نفسه بشكل فعال وميكنه حمل هذا الدواء واستخدامه بشكل مستقل يف املدرسة دون إرشاف من قبل موظفي املدرسة. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________ 

ترصيح ويل األمر/الويص بحمل الطالب للدواء واستخدامه بشكل مستقل )يف حالة ما إذا تم طلبه من قبل مقدم الرعاية أعاله(: أوافق عىل أن طفيل ميكنه إعطاء دواء اإلنقاذ هذا إىل نفسه بشكل فعال وميكنه حمل هذا الدواء واستخدامه بشكل مستقل يف املدرسة دون 
إرشاف من قبل موظفي املدرسة. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________  
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 تاريخ اإلكامل  

خطة عمل خاصة بالربو
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الصف/املعلمتاريخ الوالدة   االسم 

  رقم السجل الطبيهاتف مكتب مقدم الرعاية الصحية    مقدم الرعاية الصحية 

الهاتف البديلالهاتف  ويل األمر/الويص

الهاتف البديلالهاتف   ويل األمر/الويص/جهة االتصال البديلة يف حالة الطوارئ 

الدخان        متواصل              ]       خفيف            متوسط                    حاد[متقطع       

الطقس      

 نوبات الربد     

 الروائح النفاذة      

 مامرسة التامرين     

 حبوب اللقاح         

 الطعام   الغبار    الحيوانات     

 غري ذلك _____________________  

   املنطقة الخرضاء: انطلق!                           تناول األدوية اليومية للتحكم يف الربو )بغرض الوقاية(  يومًيا  

يتوفر لديك جميع ما ييل: 
سهولة التنفس   
ال يوجد سعال أو أزيز يف الصدر  
إمكانية العمل واللعب  
إمكانية النوم طوال الليل   

ال توجد حاجة لتناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يوميًا 

دواء )أدوية( التحكم يف الربو التي تؤخذ يوميًا:_____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________
تناول ______بخة )بخات( أو  ______قرص )أقراص( ______يومًيا. 

بالنسبة للربو املصاحب للمجهود البدين، أضف: _________________________________________________________،  
_______ بخات باستخدام موّسع الشعب الهوائية قبل املجهود البدين بـ  _______ دقيقة/دقائق 

اشطف دامئًا فمك بعد استخدام الدواء املستنشق يومًيا.  

   املنطقة الصفراء: تنبيه!            استمر يف تناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يومًيا و أضف أدوية اإلنعاش الرسيع

يتوفر لديك أميام ييل: 
السعال أو أزيز الصدر بدرجة خفيفة 	 
ضيق الصدر   
ضيق النفس  
مشاكل يف النوم أو العمل أو اللعب   

تناول دواء التحكم يف الربو الذي يؤخذ يوميًا إذا طُلب منك ذلك وأضف دواء اإلنعاش الرسيع هذا عند وجود مشكالت يف التنفس:  

__________________________________________________________________ جهاز تنفس  ______ ميكروغرام  احصل ______ بخة/بخات كل ______ 
ساعات، عند الحاجة. استخدم دامئًا موّسع الشعب الهوائية، قد يحتاج بعض األطفال إىل ارتداء قناع. 

_______________________________________________________ بخاخ الربو  ______ ملجم /______ ملل احصل  ____________________________
________ عالج بخاخ الربو كل  ______ ساعات، عند الحاجة. 

غري ذلك ______________________________________________________________________________ إذا مل يساعد دواء اإلنعاش الرسيع خالل ______ 

دقيقة، فتناوله مرة أخرى واتصل مبقدم الرعاية الصحية يف حالة استخدام دواء اإلنعاش الرسيع ألكرث من ______  مرة/مرات يف ______  ساعات، اتصل مبقدم الرعاية الصحية يف 

حالة وجودك يف  املنطقة الصفراء ألكرث من 24 ساعة، اتصل مبقدم الرعاية الصحية.  

   املنطقة الحمراء: حاالت الطوارئ!              استمر يف تناول أدوية التحكم يف الربو التي تؤخذ يومًيا ويف تناول أدوية  اإلنعاش الرسيع وتلقَّ املساعدة!  

يتوفر لديك أميام ييل: 
ضيق شديد يف التنفس  
عدم جدوى األدوية يف العالج  
رسعة التنفس وصعوبته  
انفتاح األنف انفتاًحا واسًعا، وظهور الضلوع بشكل  

واضح، وعدم القدرة عىل التحدث بشكل جيد 
تغري لون الشفتني أو أظافر األصابع إىل اللون الرمادي  

أو األزرق  

__________________________________________________________________ جهاز تنفس   ______ ميكروجرام احصل ______ بخة/بخات كل ______ 
ساعات، عند الحاجة. استخدم دامئًا موّسع الشعب الهوائية، قد يحتاج بعض األطفال إىل ارتداء قناع. 

_______________________________________________________ بخاخ الربو  ______ ملجم /______ ملل تناول  ______________________________
______ عالج بخاخ الربو كل  ______ ساعات، عند الحاجة. 

غري ذلك ______________________________________________________________________________ 

اتصل مبقدم الرعاية الصحية مجدًدا أثناء إعطاء دواء اإلنعاش الرسيع. إذا تعذر االتصال مبقدم الرعاية الصحية، فاتصل عىل الرقم 911 لطلب سيارة إسعاف أو توجه مبارشة إىل 
قسم الطوارئ!  

التصاريح املطلوبة الستخدام جميع األدوية يف املدرسة 

ترصيح مقدم الرعاية الصحية: أطلب اتباع هذه الخطة وفق ما هو منصوص عليه كتابة. هذه الخطة سارية للعام الدرايس  ________________ – ________________ . 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________ 

ترصيح أحد الوالدين/الويص: أعطي موافقتي عىل قيام ممرضة املدرسة بإعطاء األدوية املدرجة يف هذه الخطة أو قيام موظفي املدرسة املدربني مبساعدة طفيل عىل تناولها بعد املراجعة من قبل ممرضة املدرسة. ستتم مشاركة هذه الخطة مع موظفي املدرسة الذين يعتنون 
بطفيل. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________   

التصاريح االختيارية لحمل األدوية واستخدامها بشكل مستقل يف املدرسة 

ترصيح حمل األدوية واستخدامها بشكل مستقل الخاص مبقدم الرعاية الصحية: أشهد أن هذا الطالب قد أوضح يل أنه ميكنه إعطاء دواء اإلنقاذ هذا إىل نفسه بشكل فعال وميكنه حمل هذا الدواء واستخدامه بشكل مستقل يف املدرسة دون إرشاف من قبل موظفي املدرسة. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________ 

ترصيح ويل األمر/الويص بحمل الطالب للدواء واستخدامه بشكل مستقل )يف حالة ما إذا تم طلبه من قبل مقدم الرعاية أعاله(: أوافق عىل أن طفيل ميكنه إعطاء دواء اإلنقاذ هذا إىل نفسه بشكل فعال وميكنه حمل هذا الدواء واستخدامه بشكل مستقل يف املدرسة دون 
إرشاف من قبل موظفي املدرسة. 

التوقيع ______________________________________________________________________________________ التاريخ _________________________________  

 تاريخ اإلكامل  

خطة عمل خاصة بالربو

مسببات الربو )األشياء التي تؤدي إىل تفاقم الربو( تشخيص شدة الربو  
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