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يادآوری  UXبرای فرزندتان Xxxx
والدين گرامی ،مراقبان عزيز،
آيا میتوانيد وقت مالقاتی را در خصوص  UXتعيين کنيد يا قبالً اين کار را انجام دادهايد؟
ما ،اداره مرکزی گزارشدھی دعوت و تأييد ،اطالعات مربوط به شرکت در آزمايشھای غربالگری جھت شھر برلين را جمعآوری
میکنيم ،اما متأسفانه در اين زمينه ھيچ پيامی دريافت نکرديم .اين مسئله میتواند داليل مختلفی داشته باشد:
• اگر تاريخ معاينه بيشتر از  10روز قبل بوده است ،ممکن است خطای ارتباطی بين پزشک متخصص اطفال برلين و ما وجود داشته
باشد .در اين صورت ،لطفا ً با تلفن ،فکس يا پست الکترونيکی با ما تماس بگيريد.
• اگر معاينه قبالً انجام شده يا قبالً وقت مالقاتی را تعيين کردهايد ،ما برای شما و فرزندتان بھترينھا را آرزو میکنيم و میتوانيد اين
يادآوری را ناديده بگيريد.
ما فرض میکنيم که تأييديه معاينه را به زودی دريافت خواھيم کرد.
• اگر نتوانستهايد وقت مالقات بگيريد  -میدانيم که وقتی خانوادهای فرزندان خردسال دارد گاھی اوقات بعضی از مسائل فراموش میشود
 لطفا ً ھرچه سريعتر با پزشک متخصص اطفال خود تماس بگيريد ،تا بتوان  UXرا قبل از  dd.mm.yyyyانجام داد.2

در صورتی که پزشک متخصص اطفال وقت مالقات خالی نداشته باشد ،میتوانيد اطالعات بيشتر را از صفحه اينترنتی ما پيدا کنيد که
امکان جستجوی پزشک را فراھم کرده و ھمچنين فھرست تماس مطب پزشکان برای وقتھای مالقات کوتاهمدت در آن آمده است.
الزم است زود تشخيص داده شود که آيا رشد  Xxxxطبيعی بوده يا رشد جسمی و روانی وی با خطراتی مواجه است .تنھا با تشخيص
زودھنگام است که درمانی مناسب میتواند تأثيرگذار باشد .ھمچنين معاينات ) (U1-U9از سال  2017برای شناسايی مشکالت رفتاری در
زمينه رشد روانی اجتماعی استفاده خواھد شد ،زيرا در اين زمينه نيز اقدامات زودھنگام برای کودکتان بھتر است.
بنابراين :برای حفظ سالمتی فرزندتان ،از برنامهھای تشخيص زودھنگام استفاده کنيد!
ما ،در صورت عدم شرکت در برنامه معاينه يا عدم دريافت تأييديه مشارکت از پزشک متخصص اطفال يا نوجوانان ،موظف ھستيم اين
موضوع را به اداره بھداشت و درمان منطقه شما اطالع دھيم .کارکنان شخصا ً با شما ارتباط برقرار کرده و در صورت لزوم ،در منزل به
شما مشاوره/پشتيبانی ارائه میدھند .لطفا ً از تماس در خصوص وقتھای مالقات تعيين شده خودداری کنيد زيرا فقط معاينات قبلی بر روی
اين فرايند تأثير میگذارد )نه وقتھای مالقات(.
با تقديم احترام،
تيم دفتر مرکزی شما مسئول ارسال دعوتنامه و تأييديه جھت معاينات تشخيص زودھنگام کودکان است.
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