
 ومتطلباتھا للطالب الصحیة الخدمات -JLC سیاسة
  

 حاالت اإلحالة إلى الرعایة غیر الطارئة 

 إلى األطباء أو العیادات الخاصة  -1

اآلباء ھم المسؤولون عن رعایة أطفالھم. إذا طلب أحد الوالدین اسم الطبیب، تقوم ممرضة المدرسة أو طبیب المدرسة بإحالتھ 
 إلى مركز اإلحالة إلى جمعیة دینفر الطبیة. ال یحیل أي موظف بالمدرسة أي عائلة إلى أي طبیب فردي. 

 إلى خدمات التمریض  -2

لمعلمون وموظفوا التعلیم الخاص أو غیرھم إلى معلومات إضافیة حول صحة بعض الطالب، قد یحتاج مدیروا المدارس وا
ویجب علیھم االتصال بأفراد الخدمات الصحیة للحصول على مثل ھذه المساعدة. تجري ممرضة المدرسة جمیع االتصاالت مع 

 لب. األطباء أو العیادات الخاصة بغرض إعطاء أو تأمین المعلومات الصحیة عن الطا

 المعلومات الصحیة عن الطالب 

 طلب المعلومات الصحیة  -1

تقع مسؤولیة تأمین المعلومات الصحیة عن الطالب من األطباء الخاصین، المستشفیات أو العیادات على عاتق خدمات 
 التمریض. یتم الحصول على نماذج إذن الوالدین الموقعة كحمایة قانونیة للطبیب والمدارس. 

 لومات الصحیة نقل المع -2

یتم مراجعة كل تقریر صحة تم إرسالھ إلى خدمات التمریض ویتم مشاركتھ مع ممرضة المدرسةـ والتي بدورھا توفر 
 المعلومات لمدیر المدرسة أو المعلم الذي یطلبھا. 

 استالم المعلومات الصحیة في المدرسة  -3

إعطاؤه لممرضة المدرسة. في حالة الحاجة إلى مساعدة إضافیة  في حالة استالم التقریر الخاص بالصحة في المدرسة، فینبغي
 أو تفسیر، یجب االتصال بخدمات التمریض. 

 اإلعالن عن المعلومات الصحیة  -4

عند تقدیم طلبات مكتوبة للحصول على معلومات حول صحة الطالب الذین یأتون من األطباء أو المستشفیات أو العیادات، قد 
صول على إذن من الوالدین لإلعالن عن مثل ھذه المعلومات. یحصل من قدم الطلب على نموذج إذن تكون ھناك حاجة للح

 موقع. 

عندما تأتي طلبات عبر الھاتف من األطباء والمستشفیات أو العیادات، یجب التأكد من ھویة المتصل قبل أن یتم اإلعالن عن أي 
معلومات. یتم إجراء اتصال ھاتفي مرة أخرى للتحقق من صحة المكالمة. قد تكون ھناك حاجة إلى إذن من ولي األمر وذلك فقًا 

 لنوع المعلومات المطلوبة. 

 امج الفحص السنوي بر



تختبر ممرضة المدرسة، أو المعلم، أو أي شخص آخر مؤھل ومعتمد من مقاطعة المدرسة، بصر وسمع جمیع الطالب في 
ریاض األطفال، والصفوف األول، والثاني والثالث، والصف الخامس والسابع والتاسع، أو الطالب في الفئات العمریة المقاربة 

 ار لالختبار خالل العام الدراسي، حسب الطلب بموجب القانون. والمشار والمحولون لإلختب

 یجب إبالغ الوالدین أو الوصي عند اكتشاف أي خلل. 

 وال یسري ھذا الحكم على أي طالب یعترض والده أو الوصي علیھ على أسس دینیة أو شخصیة. 

 عیادة العنایة باألسنان 

)" لتوفیر رعایة الطبیة ألسنان KINDتشارك مدارس دنفر العامة في برنامج تعاوني مع "أطفال بحاجة إلى طب األسنان (
 الطالب الذین لیس لدیھم موارد أخرى لطب األسنان. 

 . KINDتكون إدارة وتنفیذ المرفق مسؤولیة  -1

مات فقط. تقتصر مشاركة المنطقة التعلیمیة على ما ھو موضح تقدم مدارس دینفر العامة دنفر التسھیالت المادیة والمستلز -2
أعاله. ال تتحمل المقاطعة مسؤولیة قرارات الموظفین أو القرارات النابعة من السیاسة المتعلقة بالوكالة التي تقدم رعایة 

 األسنان. 

 تتنصل مدارس دنفر العامة من أي مسؤولیة المھنیة.  -3

 1973ینایر،  19، 1964فبرایر  21، و1959، ینایر 5تم تبني األجزاء في 
 تمت مراجعتھا لتطابقھا مع الممارسة الفعلیة لھا في: تاریخ التبني الیدوي 

 
  101-6-18 الكونجرس بحوث خدمة :قانونیة مراجع
  116-1-22 الكونجرس بحوث خدمة
  (bb)(1) 110-32-22 الكونجرس بحوث خدمة
  (2) 106-33-22 الكونجرس بحوث خدمة
  وما یلیھا 901-4-25 الكونجرس بحوث خدمة
  102-6-25 الكونجرس بحوث خدمة

  JLC الملف:
 
 
 

 قبول الطالب في/انسحابھم من المدرسة ،JEC السیاسة:البینیة المراجع
  من الحضور إلى المدرسة واإلعفاء، حاالت االستبعاد JHDالسیاسة
  ، تحصین الطالبJLCBالسیاسة
  المعدیة/المنتشرة األمراض ،JLCCالسیاسة
  HIV/AIDS، الطالب المصابین بمرضJLCCAالسیاسة

  ، تقدیم الدواء للطالبJLCDالسیاسة 
  ، سجالت األطفال/اإلعالن عن المعلومات المتعلقة بالطالبJRA/JRCالسیاسة 
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