
ਨੀਤੀ - ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੰੂ
ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਉਦੇ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਦੇ�

ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ,
● ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ,

ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂਨਾਲ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਫਸਟ ਏਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ, ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ
ਅਤੇ ਦਮਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ appropriateਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇੁਕਵ� ਉਹਨ�ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਦੁਆਰਾਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਦਦ:
· ਰੁਟੀਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀਪ�ਬੰਧ

● ਿਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ� ਦਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨ�ਜੀ ਸਫਾਈ, ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਟ��ਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਜੀ�ਿਨੰਗ, ਅਤੇ
ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ�

● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਮੇ, ਦੌਰੇ ਜ� �ੂਗਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੁ firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ.

ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਟ�ੈਕੋਓਸਟੋਮੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਜ� ਿਟ

tubeਬ ਫੀਿਡੰਗ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ staff◌ੁਕਵ� ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ

ਿਵ�ੇ� ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਦਾਖਲੇ ਸਮ� ਜ� ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦਰ�ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ (ਜ� ਸੰਬੰਧਤ ਬਰਾਬਰ) 'ਤੇ ਨ� ਟ ਕੀਤਾ
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ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਮੂਨਾ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਸਦੀ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ,, ਇਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ�

ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮ�ਵਰਾ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਉਿਚਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਝੇ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਿਹਯੋਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
· ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ, ਜਦ
· ਸਕੂਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਚੰਤਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ
· ਜੇ ਉਥੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ਹਨ
· ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ.

ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂਦਾ ਪਰਬੰਧਨ
ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਫਾਇਲ 'ਤੇ ਦਰਜ
· ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਿਚਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
● ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
● ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ
● ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫਾਰਮ
● ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ�

ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ
● ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ
● ਦਮਾ ਨੀਤੀ
● �ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੀਤੀ
● ਫਸਟ ਏਡ ਪਾਿਲਸੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 19/7/2019 ਨੰੂਗਈ ਸੀ ਅਤੇਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 2023.
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/healthcareneeds.aspx#link80
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/complexneeds.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/complexneeds.aspx

