கொள்கை - உடல்நலம்
Epping முதன்மை பள்ளி
நோக்கம்

என்பதை
உறுதிப்படுத்த
Epping
முதன்மை
பள்ளி
மாணவர்களுக்கு ஏற்ற ஆதரவை வழங்குகிறதுதேவை.

சுகாதார

தேவைகளை

நோக்கம்

விளக்குவதற்கு ஆரம்பப் பள்ளி பெற்றோர்கள், பராமரிப்பாளர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும்
மாணவர்களுக்கு
பள்ளியில்
சுகாதாரப்
பாதுகாப்பு
தேவைகளைக் கொண்ட
மாணவர்களை ஆதரிக்கும் செயல்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை.

நோக்கம்

இந்த கொள்கை பொருந்தும்:
● அனைத்து
ஊழியர்களும்,
சாதாரண
நிவாரண
ஊழியர்கள்
மற்றும்
தன்னார்வலர்கள் உட்பட
● அனைத்து
மாணவர்களுக்கும்
சுகாதாரப்
பாதுகாப்பு
தேவை
என்று
கண்டறியப்பட்டது, இதற்கு பள்ளியில் ஆதரவு, கண்காணிப்பு அல்லது மருந்து
தேவைப்படலாம்.

கொள்கை
இந்தக் கொள்கைபடிக்கப்பட வேண்டும் எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளிகளுடன் முதலுதவி,
மருந்து நிர்வாகம், அனாபிலாக்ஸிஸ் மற்றும் ஆஸ்துமா கொள்கைகள்.
மாணவர் சுகாதார ஆதரவு திட்டமிடல்
மாணவர்களுக்கு தகுந்த ஆதரவை வழங்குவதற்காக எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில்
மருத்துவ பராமரிப்பு அல்லது உதவி தேவைப்படும்ஒரு மாணவர் சுகாதார ஆதரவு
திட்டத்தை தயாரிப்பார். மாணவர் நல்வாழ்வு ஒருங்கிணைப்பாளர் , மாணவர்,
அவர்களின் பெற்றோர், பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் சிகிச்சை மருத்துவர்களுடன்
கலந்தாலோசித்து.
மாணவர் சுகாதார ஆதரவு திட்டங்கள் எங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உதவ
உதவுகிறது:
வழக்கமான சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் தேவைகளான மேற்பார்வை அல்லது
·
மருந்துகளின்வழங்குதல்
● தனிப்பட்ட பராமரிப்பு ஆதரவு தேவைகளை, அதாவது தனிப்பட்ட சுகாதாரம்,
தொடர் பராமரிப்பு, உணவு மற்றும் குடித்தல், இடமாற்றங்கள் மற்றும்
நிலைப்படுத்தல், மற்றும் உடல்நலம் தொடர்பான உபகரணங்கள்
● அவசரகால பராமரிப்பு தேவைகள் போன்ற கணிக்கத்தக்கது. ஆஸ்துமா, வலிப்பு
அல்லது நீரிழிவு மேலாண்மை தொடர்பான அவசர முதலுதவி.
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சிக்கலான மருத்துவ பராமரிப்பு தேவைகளைக் கொண்ட மாணவர்கள், உதாரணமாக,
டிராக்கியோஸ்டமி பராமரிப்பு, வலிப்புத்தாக்க மேலாண்மை அல்லது குழாய்
உணவளித்தல், மாணவர்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய குறிப்பிட்ட
பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்கு பொருத்தமான ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் மாணவர்
சுகாதார ஆதரவுத் திட்டத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும்.
சேர்க்கையில் அல்லது ஒரு சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் தேவை அடையாளம்
காணப்படும்போது, பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் மாணவரின் நிலை அல்லது
சுகாதாரத் தேவைகளைப் பற்றிய துல்லியமான தகவலை அளிக்க வேண்டும்,
மருத்துவ ஆலோசனை படிவத்தில் (அல்லது தொடர்புடைய சமமான) குறிப்பு:
வார்ப்புரு சுகாதார திட்டமிடல் படிவங்கள் இங்கே கிடைக்கின்றன:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
Epping முதன்மை பள்ளி மாணவர்களின் உள்ளடக்கங்களை விவாதிக்க ஒரு மாணவர்
ஆதரவு குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆகியோரிடம்
அழைக்கலாம் மாணவர் பள்ளியில் அல்லது பள்ளி நடவடிக்கைகளின் போது
தேவைப்படும் சுகாதார ஆதரவு திட்டம் மற்றும் உதவி.
தேவைப்படும் இடங்களில், எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களின் மருத்துவ
பயிற்சியாளர்களுடன்
கலந்தாலோசிக்க
பெற்றோர்கள்
மற்றும்
பராமரிப்பாளர்களிடமும் ஒப்புதல் கோரலாம், திட்டத்தைத் தயாரிக்க உதவுங்கள்
மற்றும்
பொருத்தமான
பள்ளி
ஊழியர்கள்
மாணவரின்
தேவைகளைப்
புரிந்துகொள்வதை உறுதிசெய்யலாம்.
மாணவர் சுகாதாரம் ஆதரவு திட்டங்கள் மறுஆய்வு செய்யப்படும்:
மேம்படுத்தப்பட்டது தகவல் மாணவர் மருத்துவ பயிற்சியாளர் இருந்து பெறப்படும்
·
போது
பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆகியோரிடம் பள்ளி, மாணவர் அல்லது ஆதரவுடன்
·
கவலைகள் மாணவர் வழங்கப்படுகிறது போது
ஆதரவு மாற்றங்களை மாணவர் வழங்கப்படுகிறது, அல்லது இருந்தால்
·
வருடாந்திர அடிப்படையில்.
·
ரகசிய மருத்துவத் தகவல்களைமேலாண்மை
ரகசிய மருத்துவத் தகவல்களைவழங்கப்படும் Epping முதன்மை பள்ளி ஒரு மாணவர்
ஆதரவுஇருக்கும்:
· மாணவர் கோப்பு பதிவு
· சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து ஊழியர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுவதால், மருத்துவ
நிலைமைகள்
கண்டறியப்பட்ட
மாணவர்களை
சரியாக
ஆதரிக்கவும்,
தேவைப்பட்டால் தகுந்த பதிலளிக்கவும் முடியும்.

மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்கள்
●
●
●
●

பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை வழிகாட்டி:
உடல்நல பராமரிப்பு தேவை
சுகாதார ஆதரவு திட்டமிடல் படிவங்கள்
சிக்கலான மருத்துவம்
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மற்ற பள்ளி கொள்கைகள்
●
●
●
●

மருந்து கொள்கை நிர்வாகம்
ஆஸ்துமா கொள்கை
சேர்க்கை மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொள்கை
முதலுதவி கொள்கை

ஆய்வு சுழற்சி

இந்த கொள்கை கடைசியாகஅன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது 19/7/2019 மற்றும்மதிப்பாய்வு
செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2023 இல்.
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