JLC ፖሊሲ- የተማሪ ጤና አገልግሎቶች እና መስፈርቶች
ድንገተኛ አደጋ ላልሆኑ እንክብካቤዎች ሪፌራሎች
1. ወደ ግል ሐኪሞች ወይም ክሊኒኮች
ወላጆች ለልጆቻቸው እንክብካቤ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። አንድ ወላጅ የሐኪም ስም ሲጠይቅ፣ ወደ ዴንቨር ሜዲካል ሶሳይቲ
ሪፌራል ማዕከለ በትምህርት ቤቱ ነርስ ወይም የትምህርት ቤቱ ሐኪም መላክ አለበት። ማንም የትምህርት ቤት ሠራተኛ
የቤተሰብ አባሉን ወደ ማናቸውም ሐኪም መላክ የለበትም።
2. ወደ ነርሲንግ አገልግሎቶች
ርዕሰ መምህራን፣ የልዩ ትምህርት ሠራተኞች ወይም ሌሎች ተጨማሪ የጤና መረጃ ስለተወሰኑ ተማሪዎች ሊያስፈልጋቸው
ይችላል እና ለዚህ እገዛ የጤና አገልግሎት ሠራተኞችን ማነጋገር አለባቸው። የትምህርት ቤቱ ነርስ ከግል ሐኪሞች ወይም
ክሊኒኮች ጋር ስለ አንድ ተማሪ የጤና መረጃ መስጠትን ወይም ማግኘትን በተመለከተ አስፈላጊውን ግንኙነት ይፈጥራል።
ስለተማሪዎች የጤና መረጃ
1. የጤና መረጃ መጠየቅ
የነርሲንግ አገልግሎቶች ስለ ተማሪዎች የጤና መረጃ ከግል ሐኪሞች፣ ሆስፒታሎች ወይም ክሊኒኮች የማግኘት ኃላፊነት
አለባቸው። ለሐኪሙ እና ለትምህርት ቤቶቹ እንደ ሕጋዊ መጠበቂያ ከወላጅ የሚሰጥ የተፈረመበት ወረቀት መገኘት
አለበት።
2. የጤና መረጃ ማስተላለፍ
እያንዳንዱ ወደ ነርሲንግ አገልግሎቶች የተላከ የጤና ሪፖርት በትምህርት ቤቱ ነርስ ታይቶ እና አውቆት በተራው መረጃውን
ለርዕሰ መምህሩ ወይም ጥያቄውን ላቀረበው መምህር ይሰጣል።
3. በትምህርት ቤት የጤና መረጃ መቀበል
የጤና ሪፖርት በትምህርት ቤት ሲሰጥ፣ ለትምህርት ቤቱ ነርስ መሰጠት አለበት። ተጨማሪ እገዛ ወይም ትርጉም ካስፈለገ፣
የነርሲንግ አገልግሎቶችን ማነጋገር ያስፈልጋል
4. የጤና መረጃ መስጠት
ስለተማሪዎች ከሐኪሞች፣ ከሆስፒታሎች ወይም ከክሊኒኮች የጤና መረጃ ሲመጣ፣ ይህን መረጃ ለመስጠት ከወላጅ ፈቃድ
መገኘት ይኖርበታል። ጥያቄውን ባቀረቡት ወገኖች የፈቃድ መስጫ ወረቀቱ መፈረም አለበት።
ከሐኪሞች፣ ሆስፒታሎች ወይም ክሊኒኮች የስልክ ጥያቄ ሲቀርብ፣ መረጃው ከመሰጠቱ በፊት የደዋይ ማንነት መረጋገጥ
አለበት። የጥሪውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ በተደወለው ስልክ ቁጥር ተመልሶ መደወል አለበት። እንደተጠየቀው መረጃ
ዓይነት የወላጅ ፈቃድ ያስፈልግ ይሆናል።
ዓመታዊ የምርመራ ፕሮግራሞች
በመዋዕለ ሕፃናት፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አምስተኛ፣ ሰባተኛ እና ዘጠነኛ ክፍል ሁሉም ተማሪዎች ወይም በተነጻጻሪ
የዕድሜ ቡድኖች ውስጥ ያሉ እንዲመረመሩ የታዘዙ ተማሪዎች የማየት እና የመስማት ችሎታ በትምህርት ቤቱ የትምህርት

ክፍለ ዘመን በትምህርት ቤቱ ነርስ፣ መምህር፣ ርዕሰ መምህር ወይም ሌላ የሙያ ብቃት ያለው በስኩል ዲስትሪክቱ ፈቃድ
የተሰጠው ግለሰብ ሕጉ በሚያዘው መሰረት መደረግ አለበት።
አንድ ጉድለት ሲገኝ ወላጅ ወይም አሳዳጊ እንዲያውቀው ይደረጋል።
ይህ ክፍል ወላጁ ወይም አሳዳጊው ምርመራውን በሃይማኖት ወይም ሌላ የግል ምክንያት በሚቃወም ተማሪ ላይ ተፈጻሚ
አይሆንም።
የጥርስ እንክብካቤ ክሊኒክ
ምንም ዓይነት ሌላ የጥርስ ሕክምና የማግኘት አማራጭ ለሌላቸው ተማሪዎች የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከ Kids in
Need of Dentistry (KIND) ጋር አብሮ በመስራት አገልግሎቱን ያቀርባል።
1. የፋሲሊቲው አስተዳደር እና ሥራ አፈጻጸም የ KIND ኃላፊነት ይሆናል።
2. የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች አካላዊ ፋሲሊቲዎችን እና አቅርቦቶችን ብቻ ያቀርባል። የስኩል ዲስትሪክቱ ተሳትፎ
ከዚህ በላይ እንደተጠቀሰው የተገደበ ይሆናል። ዲስትሪክቱ ለሠራተኞች ወይም የጥርስ ሕክምና የሚሰጠው ኤጀንሲ ሥራ
ኃላፊነቱን አይወስድም።
3. የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶ ማናቸውንም ሙያዊ ተጠያቂነት ከራሱ ውርድ ያደርጋል።
እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀው ጃንዋሪ 5፣ 1959፣ፌብሩዋሪ 21, 1964 እና ጃንዋሪ 19፣ 1973
ከበእጅ የሚሰራ ማጣጣም ሥራ ጋር እንዲጣጣም ተብሎ የተከለሰ
ተዛማጅ ማጣቀሻ፥ C.R.S. 18-6-101
C.R.S. 22-1-116
C.R.S. 22-32-110 (1)(bb)
C.R.S. 22-33-106 (2)
C.R.S. 25-4-901 et seq.
C.R.S. 25-6-102
ፋይል፥ JLC

ተዛማጅ ዋቢዎች፥ JEC፣ የተማሪ ቅበላ/ ከትምህርት ቤት ማቋረጥ
JHD፣ ከትምህርት ቤት መወገድ እና ባለመገኘት በይለፈኝ መታየት
JLCB፣ የተማሪዎች ክትባት
JLCC ተላላፊ/አደገኛ በሽታዎች
JLCCA፣ ኤች አይ ቪ/ኤድስ ያለባቸው ተማሪዎች
JLCD፣ ለተማሪዎች መድሃኒት መስጠት
JRA/JRC፣ የተማሪ ሪኮርዶች/የተማሪ መረጃዎችን መልቀቅ

