ਨੀਤੀ - ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ
ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਦੇਸ਼

ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
● ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ,
ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਏਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ
ਅਤੇ ਦਮਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ appropriateਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇੁਕਵੀਂ ਉਹਨਾਂਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਦੁਆਰਾਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਦਦ:
ਰੁਟੀਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋ ੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀਪ੍ਰਬੰਧ
·
● ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ, ਨਿਰੰ ਤਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਅਤੇ
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
● ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਮੇ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁ firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ.
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰੈਕੋਓਸਟੋਮੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਿ
tubeਬ ਫੀਡਿੰ ਗ, ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ staffੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ (ਜਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬਰਾਬਰ) 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ
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ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਮੂਨਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸਦੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਜਿੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ , ਇਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦ
·
· ਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਿੰ ਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ
ਜੇ ਉਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ ਹਨ
·
ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ.
·
ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰਦਾ ਪਰਬੰ ਧਨ
ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:
· ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫਾਇਲ 'ਤੇ ਦਰਜ
· ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
●
●
●
●

ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਫਾਰਮ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜਾਂ

ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ
●
●
●
●

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਦਮਾ ਨੀਤੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੀਤੀ
ਫਸਟ ਏਡ ਪਾਲਿਸੀ

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 19/7/2019 ਨੂੰਗਈ ਸੀ ਅਤੇਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2023.
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