
 

CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 

Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin | Telefon +49 30 450-50 | www.charite.de 

 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Oranienstraße 106 | 10969 Berlin | https://www.berlin.de/kindergesundheit 

 

Charité - Universitätsmedizin Berlin  

Einladungs- und Rückmeldewesen 

für Kinder-Früherkennungsuntersuchungen 

 

Telefon (030) 450 566 022  

Fax (030) 450 566 988  

E-Mail  zentralestelle@charite.de 

Internet https://kindervorsorge.charite.de 

 

 

Berlin, tt.mm.jjjj 

 

Screening-ID: 

  000 000 000 000 ‹ddddd› 

Arabisch, 11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 Xxxxلطفلكم  UXَتذكرة لفحص 

 

 أعزائي أولياء ا�مور، أعزائي الحاضنين، 
 

 ، أم أنكم ربما أجريتم الفحص بالفعل؟ Xxxxلطفلكم  UXھل استطعتم بالفعل حجز موعد لفحص 
 

بالمشاركة في فحوصات التشخيص الُمبكرة بشكٍل  صةنقوم بجمع البيانات الخافإننا لمركزية (رسال الدعاوى وتسجيل الردود، ننا، الھيئة اإحيث 
 مركزّي لمدينة برلين، ولم نحصل حتى ا=ن ل>سف على إخطاٍر منك. وقد يكون لذلك عدة أسباب:

 

 اك خطأ في التواصل قد يكون ھنفأيام،  10أكثر من إلى إذا كان الفحص يعود •    

 ُيرجى إخبارنا بذلك في أقرب وقت عبر الھاتف، ،في ھذه الحالةو ،بيننا وبين طبيب ا�طفال الُمختص بكم في برلين       

 أو الفاكس، أو البريد ا(لكتروني.       

 إذا تم إجراء الفحص بالفعل، أو إذا حددت موعًدا بالفعل، •     

  ك دون جدوى.إليوسيكون الخطاب ُمرسFً طفلك كل الخير، فإننا نتمنى لك ول       

 ومن المزمع أن نتلقى تأكيد الفحص قريًبا.       

 فنحن نعرف أنه في حالة ا�طفال الصغار  -إذا لم تتمكن من تحديد موعد حتى ا=ن •     

 لذا نرجو منك التواصل سريًعا مع  -قد يحدث ذلك بطريقة أو بأخرى        

 قبل تاريخ اليوم.الشھر.العام. UXوذلك لكي تستطيع إجراء فحص  ؛طبيب ا�طفال الُمختص بك       
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إذا لم يكن لدى طبيب ا�طفال الخاص بكم أي موعد، ُيمكنكم الحصول على معلومات تفصيلية عبر صفحتنا على ا(نترنت للبحث عن طبيب، 
 التي توفر مواعيد قريبة.كما ستجدون كذلك قائمة اJتصال الخاصة بالعيادات 

 

يجري بشكل طبيعّي، أم أن ھناك مخاطر في النمو الجسدي أو العقلي. وجديٌر بالذكر أن  Xxxxّما إذا كان نمو الطفل ممن المھم التأكد ُمبكًرا 
م العFج J يكون فّعاJً إJ عند اكتشاف الُمشكلة في الوقت الُمناسب.  Mالفحوصات (ُتقدU1- U9 كتشاف المشاكل السلوكية في  ؛2017) منذJ وذلك

 ن التعامل الُمبكر مع الحالة أفضل لطفلك.إالنمو الجسدي، حيث 
 

 لذلك: لمصلحة طفلك، استخدم عروض التشخيص الُمبكر!
 

مون بإخطار مكتب لزَ إذا لم يصلنا قبل نھاية ُمھلة الفحص بفترة قليلة أي شھادة ُمشاركة من طبيب ا�طفال والشباب الُمعالج لطفلكم، فإننا مُ 
وحينئذ سيتواصل الموظفون معكم ُمباشرًة، وعند الحاجة سيوفرون لكم الزيارات المنزلية والمشورة/الدعم. يرجى  ،الصحة الُمختص بدائرتكم

المواعيد ليس لھا أي ھذا ا(جراء ( فيالتأكد من إبFغنا بالمواعيد المتفق عليھا، حيث إن الفحوصات التي تمت فقط ھي التي يكون لھا تأثير 
 تأثير).

 

 مع أطيب التحيات
 

 ا(لزامية وتسجيل الردود فيما يتعلق بفحوصات التشخيص الُمبكرة ل>طفال ىفريق الھيئة المركزية (رسال الدعاو
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