FARSI
برنامه بهداشت کودکان و پیشگیری از
معلولیت )(CHDP

چک  -آپ پزشکی و سالمت
دندان

اطالعات

 CHDPچه ارائه می کند

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  ،CHDPگزینه های
حمل و نقل ،و یا برای کمک به راه اندازی یک قرار مالقات،
با دفتر محلی  CHDPخود تماس بگیرید.
اطالعات تماس لس آنجلس:
Los Angeles County
9320 Telstar Ave, Suite 226
El Monte, CA 91731
تلفن(800)993-2437 :
فکس(626)569-9350 :
City of Long Beach
2525 Grand Ave.
Long Beach, CA 90815
تلفن(562)570-7980 :
فکس(562)570-4099 :
City of Pasadena
1845 North Fair Oaks Ave, Room 2137
Pasadena, CA 91103
تلفن(626)744-6015 :
فکس(626)396-7324 :

برنامه  CHDPبرای جلوگیری از مشکالت سالمتی بطور
منظم ،بدون هیچ هزینه ،چک  -آپ سالمتی کمک می کند .یک
چک  -آپ شامل اقالم ذیل می باشد:
 بهداشت وتاریخ رشد و نمو یا تکاملی
 معاینه بدنی
 تزریق های مورد نیاز
 غربالگری سالمت دهان و روال ارجاع به یک
دندانپزشک شروع در  1سالگی
 غربالگری تغذیه
 غربالگری رفتاری
 غربالگری بینایی
 غربالگری شنوایی
 اطالعات سالمتی
 تست های آزمایشگاهی ،که ممکن است شامل:
کم خونی ،سرب ،سل ،و مشکالت دیگر ،در
صورت نیاز
 ارجاع به زنان ،نوزادان ،و کودکان
برنامه ) (WICبرای کودکان تا سن
 5سالگی

برای اطالعات بیشتر ،از اداره خدمات بهداشتی کالیفرنیا از وب
سایت یا تارنمای زیر بازدید کنید:
www.dhcs.ca.gov/services/chdp

رایگان

چک  -آپ منظم سالمت کودک خود را
سرحال نگه می دارد.
چک  -آپ سالمتی همچنین می تواند مشکالت را قبل از تبدیل
به جدی شدن آنها را پیدا کرده و درمان کند.

برای نوزادان ،کودکان و جوانان

اگر خدمات بهداشتی بیشتری مورد نیاز است ،ما به شما
کمک خواهیم کرد که آنها را پیدا کنید ،از جمله:
 دندانپزشکان که  Denti-Calرا برای مراقبت
از دندان های کودک قبول می کنند
 متخصصان پزشکی ،مورد نیاز
 خدمات سالمت روانی و رفتاری ،مورد نیاز
تا زمانی که فرزند شما  Medi-Calدارد تشخیص و
درمان می تواند پرداخت شود.

زیر  21سال با دامنه کامل  Medi-Calیا
زیر سن  19یا خانواده کم درآمد.
بدون مدرک مورد نیاز

خدمات دیگر

Edmund G. Brown, Jr.

فرماندار ،ایالت کالیفرنیا
)PUB 183– LA (FARSI, 9/15

چه کسی واجد شرایط است؟

منظور از انجام دادن چک آپ سالمتی چیست؟

کودکان و نو جوانان تا  21سال واجد شرایط برای
 Medi-Calهستند .جوانان زیر  19سال سن با درآمد
خانواده کمتر یا برابر با  200%راهنمای درآمد فدرال
نیز واجد شرایط هستند .مدرک اقامت و درآمد مورد
نیاز نمی باشد.

چک  -آپ سالمتی برای همه کودکان و نوجوانان مهم است .چک  -آپ سالمتی زمانی است که برای:
 پیدا کردن و رسیدگی به مشکالت سالمت پزشکی و دندان پزشکی ،روانی و رفتاری
 دریافت تزریق های مورد نیاز
 پرسیدن سواالت از پزشک خود
چک  -آپ سالمتی نیز می تواند برای نگهداری فرزند ،ورزشی ،اردوگاه ،و یا ورود به مدرسه در صورت لزوم
استفاده شود.

نوجوانان و بزرگسالن جوان

مدرسه کودکان

کودکان و نوزادان نوپا

 13تا  20سال

 4تا  12سال

از زمان تولد تا  3سال

نوجوانان نیز نیاز به چک  -آپ سالمتی دارند! این یک
شانسی است که مطمئن شوید که نوجوان شما در حال رشد
و تکامل می باشد .این هم فرصتی است برای شما و نو
جوانان شما که هر سوالی دارید از پزشک خود بپرسید.
چک  -آپ اضافی سالمت برای ورزش و اردوگاه بدنی می
تواند انجام داده شود .فرزند شما حداقل باید یک بار در
سال دندانپزشک را ببیند.

این مهم است که مطمئن شوید که کودک شما سالم و آماده
برای رفتن به مدرسه است .قوانین ایالتی ملزم می داند که
کودکان تزریق ها یشان به روز باشد و چک  -آپ شوند.

بچه های مدرسه نیز برای بینایی و شنوایی آزمایش خواهند
شد .اگر فرزند شما قبال برای تست سرب آزمایش نشده
است ،او /او بایستی تا  6سالگی این تست را انجا م دهد.
فرزند شما حداقل باید یک بار در سال دندانپزشک را ببیند.

چک  -آپ بطور منظم کودک شما را شاد و سالم نگه می دارد
شما می توانید در مورد رشد ،وزن و سالمت کودک خود و
تزریق های داده شده با خبر باشید 1 .سال و  2سال ،کودک
شما برای سرب تست شده باشد .تست برای کم خونی نیز
داده شده باشد .فرزند شما باید حد اقل سالی یکبار از سن 1
سالگی دندان پزشک را ببیند.

دندانی
سالمت روان ،اوتیسم و
خدمات رفتاری
برای کمک به دسترسی به این خدمات لطفا با دفتر محلی
 CHDPتماس بگیرید.

بینایی و شنوایی
دفتر  CHDPمحلی برای به دست آوردن خدمات
بینایی و شنوایی اگر از نظر پزشکی ضروری باشد
می تواند کمک ارائه دهد.

لطفا با دفتر  CHDPمحلی خود برای پیداکردن یک
دندان پزشک که  Denti-Calرا می پذیرد تماس
بگیرید CHDP .نیز ممکن است با برنامه ریزی
قرار مالقات و حمل و نقل در صورت لزوم کمک
کند.

