
    

     
 

 
      

    

  
 

 

  

 
 

 

به  نیاز تان طفل  آیا
دارد؟ سرب سطح آزمایش

 آیا طفل تان . . .
نخیر بله

دوآم ترف اییدگزن د،اشب دهشریمعت 1978 از لبقهکۀانخ در 
د؟اشب دهشمیرمت رایاخ هانخراگً اوصصخم دارد، 

یا دوستی دارد که سطح بلند سرب در خونش باشد؟ همنژاد 

 والدین یا نگهدارندۀ دارد که با سرب چه در وظیفه یا کارهای 
 روزمره شان، سروکار داشته باشند؟

از کشور خارج از آمریکا بیاید؟

 یا مواد سنتی مانند گراتا، ازارکون یا کول را داروها 
 استفاده میکند؟

Apple Health یا Medicaid دارد؟ 

 اب انتلفطدینکیمرکفایددادی خاسپاهشرسپنای از یکریه رایب را بله شما گرا
 دارد. ونخ در ربسحطسشایآزم امجانهب ازین انتلفط ت،اس هتداش اسمت ربس

 د.یدهبودخلفط دیعبدازدیبدر انتلفطرتداک هبو دینک ارهپداجو را رزی ارتک

 ادهفتاس اهآن ۀنزیه دونبشایآزم از دارد، Apple Health بیمۀ نتا طفل گرا

 د.یاشب داده خاسپاهشرسپهب را نخیر گرا حتی ،کنید

My child needs a blood lead test. 
Provider: A lead risk factor questionnaire identified 
this child as having one or more risk factors for lead 
exposure. 

Federal law mandates that all children enrolled in 
Medicaid are required to get blood lead tests at ages
12 and 24 months. 

For more information, visit doh.wa.gov/lead. 

https://www.doh.wa.gov/lead


 

 
 

        
       
                  
               

  
    

 

 
    
 

  
 

ود؟شیم الفاط در ربستیوممسمتاعبیزیچهچ
رایج ترین راهی که سرب میتواند به بدن طفل تان داخل شود از رنگ در خانه 
های قدیمی است. زمانیکه رنگ خاک میشود یا گرد میگردد، میتواند خطرناک 

 باشد. گرد سرب میتواند نفس گرفته یا توسط طفل خورده شود. دست های اطفال 

 و بازیچه های که گرد میگیرند را بشویید.

 د:ناشب ربسیدارا دنوانتیمهکهانخیایاش

 کوزۀ دست ساخته خاک و گرد رنگ کهنه

 مصالحه جات وارد شده خاک و کثافت

 آب راتواهجو اههچازیب

 ود؟شیررسب ربس ودوج یرابدایب انتلفط راچ

 وودش ردهگایزغمبریختثاعبدوانتیم ود،شلداخ انتلفط دنبهب ربسراگ
 ربسیمک دارقمیتح ازد.سیملکشم را ادیع ارتفرو زرکمت ن،توخآم اننچمه

 د.ینکشایآزم را انتلفطدایبآن دنیمهف رایبنریابنبد،زنببیآس انتلفطهبدوانتیم

د؟اناه دامک ربسهب دنش وممسممالیع
 اکثر اطفال که مسمومیت سرب دارند مریض معلوم نمیشوند. آزمایش خون تنها 

 راهی است که به شما بگوید طفلتان در معرض سرب بوده.

 ؟دمیشو چه ،شدبا شتهادبسر میتمسمو نتا طفل گرا
Department of Health نتا محلی صحی حیتصالبا ۀزحو یا ت(حص )وزارت 

 نیز شما میلفا .بیدیا ییهارنآزاو کنید اپید اربسر منبع تا کنند کمک شما به نندامیتو

 .کنند کمک نتا طفل صحت رد تا شدبا شتهادطتبارا،یهتغذ تماخد نندما بعمنا با ندامیتو

 برنامه جلوگیری از مسمومیت اطفال به سرب در کودکی
 در ربس راتطخدندی رایبو ربس وردمدر رتشیب اتوملعم رایب

کنید جعهامر doh.wa.gov/lead تایسوب آدرس هب ان،ت یگیهمسا
 شوید. تماس به 9898-909-800-1 هب ای و 

DOH 334-141 December 2022 Dari 
 نای هبافطل ری،گدی تارمفهبدنسنای تواسدرخ رایب

 کر نیامشتر .نیدبز نگز 0127-525-800-1 ارهمش
 هب افطل د،دارن لکشم یواینش شخب در هک رادیاف ای

 نندبز نگز(Washington Relay)711 ارهمش
 یمیلا gov.wa.doh@rights.civil آدرس نای هبای

 د.ننک الارس

https://www.doh.wa.gov/lead
mailto:gov.wa.doh@rights.civil

