
pregătit  
pentru a învăţa
controlul medical de 30 de luni
Pregăteşte-ţi copilul pentru grădiniţă şi pentru viaţă

Romanian



despre ce este vorba? 
Controlul „Pregătit pentru a învăţa” constă într-o scurtă vizită 
din partea asistentei dvs. medicale şi durează 30-40 de minute. 
Asistenta medicală vă va adresa câteva întrebări cu privire la mo-
dul în care se dezvoltă copilul dvs. din punctul de vedere al vorbirii 
şi al comportamentului. Cu această ocazie, veţi avea şi posibilita-
tea de a adresa întrebări referitoare la sănătatea copilului dvs.

cine ar trebui să 
însoţească copilul? 
Este foarte important ca al dvs. 
copil să se prezinte la control şi 
să fie însoţit de principala per-
soană care are grijă de el. Motivul 
este acela că asistenta medicală 
va dori să afle despre dezvolta-
rea copilului dvs., iar îngrijitorul 
principal este cel care ştie cel mai 
bine cum se dezvoltă acesta.

de ce copilului meu îi este 
oferit un control de pregătire 
pentru a învăţa? 
Copilul dvs. va împlini în curând 30 de luni, iar 
noul regulament guvernamental recomandă ca 
toţi copiii să fie supuşi unui control al sănătăţii 
şi dezvoltării la această vârstă. Controlul este 
menit să garanteze că starea de sănătate şi de 
dezvoltare a copilului dvs. este cât se poate de 
bună: pentru a garanta că este pregătit pentru 
a învăţa la grădiniţă şi apoi la şcoală. 



ce se întâmplă în cazul în care 
copilul meu are nevoie de ajutor?
Dacă se constată probleme, asistenta me-
dicală vă va informa care este sprijinul ce vă 
poate fi oferit pentru a vă ajuta să vă pregă-
tiţi copilul pentru intrarea la grădiniţă. Poate 
fi vorba despre schimbări simple care pot fi 
făcute acasă pentru a contribui la dezvolta-
rea copilului dvs. Este posibil să aibă loc o vi-
zită ulterioară din partea asistentei medicale 
pentru a monitoriza progresele. Ca soluţie al-
ternativă, este posibil ca asistenta medicală 
să solicite sprijin din partea altor specialişti 
în domeniul sănătăţii care să-l ajute pe copilul 
dvs. să fie pregătit pentru a învăţa.

Controlul „Pregătit pentru a învăţa” este important întrucât 
s-a dovedit că îmbunătăţeşte şansele copilului dvs. la şcoală şi 
ulterior în viaţă. Ştim că poate fi dificil ca părinţii şi îngrijitorii 
ocupaţi să ajungă la control, însă vrem ca al dvs. copil să fie 
pregătit pentru grădiniţă şi ştim că vă doriţi tot ce e mai bun 
pentru el. 

Într-o scrisoare anexată acestui pliant veţi 
găsi detalii despre programarea dvs. Dacă 
sunt probleme, vă rugăm să contactaţi 
asistenta medicală utilizând datele din 
scrisoarea de programare pentru a stabili 
o altă dată a întâlnirii.



Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să contactaţi:

Unitatea de Resurse pentru Sănătate 
Publică

Telefon 0141 201 4915
www.nhsggc.org.uk/phru
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