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Lanier Middle School
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أغسطس/آب 2018

عزيزي ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي للطالب،
تلتزم مدرسة  Lanierومدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية  FCPSبتعزيز وجود مجتمع إنساني يوفر التعليم واإلزدھار لجميع الطالب.
تتميز سنوات المراھقة بموجة متقلبة من المشاعر -وھي مرحلة صعبة تمر على الشباب وأولياء األمور والمعلمين .من السھل الخلط بين
اإلضطرابات العادية للمراھقين وبين اإلكتئاب .لكن يبدو إن االكتئاب )وھو من بين أكثر األمراض النفسية الشائعة( يحدث في عمر مبكر
جداً .أن االكتئاب  -والذي يمكن عالجه  -ھو عامل خطر يؤدي الى األنتحار .باالضافة الى أن إيذاء النفس أصبح من المشاكل المتزايدة
بين الشباب.
ولغرض معالجة ھذه القضايا على نحو إستباقي ،تقوم مدرسة  Lanier Middle Schoolبأجراء فحص لتقييم صحة الطالب في المرحلة
الدراسية السابعة .التوعية حول االكتئاب ،التدريب على منع حاالت االنتحار ،وتقييم حاالت االكتئاب ومحاوالت االنتحار ھي جزء من
برنامج منع بوادر االنتحار  SOSالذي تستعين به العديد من المدارس المتوسطة والثانوية في مقاطعة فيرفاكس .التقييم ال يقدم تشخيص
للحالة .سيكون المستشارون التربويون والكادر الطبي في المدرسة متواجدون لمعالجة أية مخاوف قد تطرأ بعد أجراء الفحص والعمل مع
العوائل إليصالھم بالموارد الخارجية عند الحاجة .وقد أثبت البرنامج نجاحه من خالل زيادة الطلب للحصول على المساعدة بشأن سلوكيات
معينة من قبل طالب يساورھم القلق حول أنفسھم أو أحد األصدقاء .أنه البرنامج الوحيد الذي يقدم خدماته في المدرسة حول منع حاالت
االنتحار وھو مدرج من قبل إدارة تعاطي المواد المسببة لإلدمان والصحة العقلية ) (SAMHSAفي سجل اإلدارة الوطني الذي يضم
البرامج والممارسات المستندة على أدلة والتي تعالج محاوالت االنتحار واالكتئاب في الوقت الذي تعمل فيه على تقليل محاوالت االنتحار.
سيقوم أفراد الكادر الطبي في عيادة مدرسة  Lanier Middle Schoolبتطبيق برنامج  SOSوإجراء فحص تقييم صحة الطالب
لطالب المرحلة السابعة يوم الثالثاء الموافق  23أكتوبر/تشرين األول ويوم األربعاء الموافق  24أكتوبر/تشرين األول من خالل
حصص التربية الصحية والبدنية والمتابعة مع الطالب والعوائل إذا دعت الحاجة حتى نھاية األسبوع .كما سيتوفر شريط فديو يرافق
برنامج  SOSباالضافة الى اإلستبيانات وغيرھا من المطبوعات لغرض اإلطالع عليھا قبل إجراء تقييم للحالة .يرجى األتصال بالمستشار
التربوي في مدرسة الطالب إذا كانت لديك المزيد من األسئلة أو اإلستفسارات بھذا الشأن أو ترغب في األطالع على المواد.
إذا كنت غير راغب بمشاركة الطالب في برنامج  SOSالخاص بالمدارس المتوسطة ،يرجى إكمال اإلستمارة الموجودة على ظھر ھذه
الورقة وإعادتھا الى مدرسة  Lanier Middle Schoolالى ،Kathryn Teague :مديرة مكتب شؤون الطالب .وإذا لم نسمع منك
بالمقابل فسنعتبر بإن طفلك مسموح له بالمشاركة في ھذا البرنامج.
نحن نثمّن ھذه الفرصة لمشاركتك معنا ومع المجتمع ،ونحن نعمل لضمان سنة دراسية آمنة ومنتجة لكافة الطالب.
مع أطيب التحيات،
Kathryn Teague

مديرة مكتب شؤون الطالب

LS-Schools-Lanier-Wellness Screening

Lanier Middle School
3801 Jermantown Road
Fairfax, VA 22030

أستمارة األنسحاب من تقييم الحالة الصحية على مستوى المدرسة
والخاصة بولي أمر الطالب
خريف عام 2018

تقوم مدرسة  Lanier Middle Schoolبإجراء تقييم للحالة الصحية للطالب واإلنتحار يومي  23و  24أكتوبر/تشرين األول 2018

لجميع طالب المرحلة السابعة .يقدم ھذا التقييم المجاني والطوعي والسري المساعدة للطالب وأفراد كادر مكتب شؤون الطالب على
تقييم الطالب سواء كانت أم لم تكن لديھم أعراض األكتئاب وأيضا لتشخيص الطالب الذين تراودھم أفكار عن األنتحار .سوف يتم
إجراء الفحص خالل حصة التربية الصحية والبدنية للطالب حيث سيقوم أفراد من مكتب شؤون الطالب بالمتابعة مع العوائل عند
الحاجة .يمكن للطالب أن ينسحب من ھذا التقييم بناء على طلب من ولي االمر/الوصي الشرعي.
من أجل إنسحاب الطالب من عملية التقييم ھذه ،يرجى مأل ھذه اإلستمارة وإعادتھا الى ،Kathryn Teague :مديرة مكتب شؤون
الطالب في مدرسة Lanier Middle Schoolقبل يوم الجمعة الموافق  5أكتوبر/تشرين األول .2018
يجب مأل ھذه اإلستمارة فقط في حال عدم رغبتك بمشاركة الطالب في المرحلة الدراسية السابعة في ھذا التقييم.
______________________________________________________________________

أنا) ______________________ ،ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي( ،ال أعطي األذن للطالب
________________________

)أسم الطالب( إلكمال تقييم حاالت اإلكتئاب واإلنتحار في مدرسة Lanier Middle

الذي يجريه فريق الخدمات السريرية لمكتب شؤون الطالب.

_______________________________________
توقيع ولي أمر الطالب أو الوصي الشرعي

____________
التاريخ

يمكن إعادة ھذه اإلستمارة:
 (1الى المكتب الرئيسي في المدرسة الى ،Kathryn Teague :مديرة مكتب شؤون الطالب
 (2أو عن طريق إرسالھا بالبريد األلكتروني الى KCTeague@fcps.edu :يرجى كتابة ") "Wellness Screeningتقييم
الحالة الصحية( في خانة الموضوع.
 (3أو عبر البريد الى:
Kathryn Teague
Lanier Middle School
3801 Jermantown Road
Fairfax, VA 22030

