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:إلى ولي األمر  / الوصي على طفل رياض األطفال   

 

:من روساني بروغر   (Rossany Brugger)ق البرنامج اإللزامي الختبار الكشف عن وجود الرصاص في الدم  ، ُمنس ِّ

 

:الموضوع في حاجة إلى الخضوع الختبار الكشف عن الرصاص في الدمقد يكون طفلكم    

الموجود ، طفلك يتلق لم ربما ، أيوا والية في اإلنسانية والخدمات الصحة دائرة لسجالت وفًقا ، ألنه االتصال هذا تتلقى أنت  

السادسة قبل عمر أي في الدم في الرصاص اختبار تلقى قد طفلك كان إذا .الدم في الرصاص اختبار ، األطفال روضة في  ، 

اإلشعار هذا تجاهل يرجى . 

 
إذا لم يكن طفلكم قد خضع لذلك االختبار من قبل، يُرجى الحرص على خضوعه الختبار الكشف عن وجود الرصاص في الدم 

 وغيرهما من برامج التأمين الصحي بمصاريف (Hawk-i) و(Medicaid)  ستتكفل كل من .وذلك في أقرب وقت ممكن

.اختبار الكشف عن وجود الرصاص في الدم إذا لم يكن متوفًرا لديكم أي سبيل لسداد مصاريف االختبار وكان طفلكم يبلغ   

5من العمر  ف ع  لى المكان أعوام فأقل، يُرجى التواصل مع اإلدارة أو مع وكالة الصحة العامة المحلية لمساعدتكم في التعرُّ

  .الذي يمكن لطفلكم فيه الخضوع الختبار الكشف عن وجود الرصاص في الدم

 

ذلك أن حاالت التسمم بسبب الرصاص تكثر بين األطفال في والية آيوا، وغالبًا ما يكون لها تأثير على قدرة األطفال على 

.التحصيل الدراسي والتعلُّم م الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان طفلك يُعد الخضوع للكشف عن وجود الرصاص في الد  

   .مصابًا بتسمم الرصاص أم ال

 

، سنَّت والية آيوا قانونًا إلزاميًا للكشف عن وجود الرصاص في الدم، والذي بموجبه ينبغي لجميع األطفال في 2008في عام 

على األقلسن رياض األطفال الخضوع الختبار الكشف عن وجود الرصاص في الدم مرة واحدة  . لمزيٍد من المعلومات،   

 https://idph.iowa.gov/Portals/1/Files/LPP/Chapter.641.67.pdfيمكنكم الرجوع إلى 

 

 .ولمزيٍد من المعلومات واالستفسارات، يُرجى االتصال بي

 

ل فائق االحترام والتقدير،وتفضلوا بقبو  

 
 
 (Rossany Brugger) روساني بروجر

والخدمات الصحة وزارة أيوا والية في اإلنسانية   
 برنامج مكافحة التسمم بالرصاص
321 E. 12th Street 
Des Moines, IA 50319 
  3225-281 (515) :هاتف رقم
 4529-281 (515) :فاكس

rossany.brugger@idph.iowa.gov 
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