التلميذ الذي ينعم بالصحة
الجيدة
يكون متعلما ً أكثر
كفاءة
ممرضات المدرسة
يساھمن في تحقيق ذلك

المدارس العامة ببرينتري
)(Braintree Public Schools
خدمات التمريض
مرحلة ما قبل المدرسة إلى الصف 12

خدمات سجل الصحة المدرسية
ممرضات المدارس العامة ببرينتري ھن عضوات أساسيات في الفريق التعليمي المسؤول عن تعزيز وحماية وتحسين الحالة الصحية لجميع التالميذ .يتمثل الدور الفريد
لممرضة المدرسة في توفير الرعاية الصحية المھنية من خالل تنسيق الخدمات بين المنزل والمدرسة والمجتمع .تساعد ممرضة المدرسة في تعظيم إمكانيات كل طفل للتعلم
والنمو من خالل توفير أفضل رعاية صحية ممكنة .تشمل الرعاية الصحية المقدمة ما يلي :تحديد المشاكل الصحية؛ تدابير الصحة الوقائية؛ الحفاظ على الصحة والتعلم
وتعزيزھما؛ تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى التالميذ واألسر والموظفين؛ الرعاية الحادة والطارئة؛ المشورة الصحية؛ الفحوصات اإللزامية؛ رصد التطعيمات ،وااللتزام بلوائح
الوالية؛ إدارة الدواء والتقييم؛ التثقيف الصحي الشامل والمناسب للتالميذ وأولياء األمور والموظفين؛ الرعاية التمريضية الماھرة ،إدارة الرعاية الصحية لألطفال ذوي
االحتياجات الصحية الخاصة؛ تخطيط الرعاية الصحية الفردية؛ الممرضة المدرسية واجتماعات اآلباء؛ المدخالت الصحية الجتماعات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة؛
مراجعة وتفسير السجالت الطبية والصحية .وممرضات المدارس العامة ببرينتري لديھن التعليم المھني والخبرة للعمل بنجاح في النظام المعقد للتعليم والصحة.
الفحوصات البدنية اإللزامية من قِبل الوالية
مطلوب تقديم الفحوصات البدنية بواسطة الطبيب الخاص بالتلميذ)ة( عند دخول مرحلة ما قبل المدرسة ،وصف الروضة ،والصفوف  ،4و ،7و.10
الفحص البدني للرياضيين للرابطة الرياضية المدرسية بوالية ماساتشوستس )(MIAA
تنص قواعد الرابطة الرياضية المدرسية بوالية ماساتشوستس ) (MIAAبوضوح على أن أي تلميذ)ة( يرغب في تجربة رياضة معينة أو ممارستھا أو لعبھا يكون مطالبا ً بتقديم
فحص بدني حديث )خالل إثني عشر شھراً( في ملفه بمكتب ممرضة المدرسة قبل أن يسمح له بتجربة الرياضة أو ممارستھا .إذا انتھت صالحية الفحص البدني خالل الموسم
الرياضي ،يجب على التلميذ)ة( الحصول على فحص بدني جديد في ملف المدرسة قبل تاريخ انتھاء صالحية الفحص السابق وإال لن يتمكن من اللعب .نرجو التخطيط لذلك
مبكراً.
الفحوصات اإللزامية
النظر  -مرحلة ما قبل المدرسة ،الصفوف من الروضة إلى  ،5الصفين  7و10
االنحناء الجانبي للعمود الفقري )الجنف( ح الصفوف 9-5

السمع  -مرحلة ما قبل المدرسة ،الصفوف من الروضة إلى  ،3الصفين  7و10
الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم ) - (BMIالصفوف  ،1و ،4و ،7و10
فحص المخدرات ) - (SBIRTالصفوف 9-7
يتم إجراء جميع الفحوصات وفقا ً لتعليمات كومنولث والية ماساتشوستس .ويمكن أيضا ً أن يتم فحص التالميذ في أي وقت خالل السنة بناء على طلب من المعلم أو أحد الوالدين.
إذا كانت نتائج الفحص تشير إلى الحاجة إلى رعاية المتابعة من قبل الطبيب ،فسيتم إخطار اآلباء /أولياء األمور كتابة.
التطعيمات
يجب على جميع التالميذ تقديم أدلة على التطعيمات وفقا ً لمتطلبات القانون العام لوالية ماساتشوستس ،الفصل  ،76القسم  ،15الذي يحظر على وجه التحديد قبول تلميذ)ة( في
المدرسة دون تحقق طبيب من أنه ،ما لم تطبق استثناءات دينية أو طبية ،تم تطعيم الطفل ضد الخناق /السعال الديكي /الكزاز ،والحصبة /النكاف /الحصبة األلمانية ،وشلل
األطفال ،والتھاب الكبد ب ،والحماق والمستدمية النزلية لألنفلونزا من النوع ب )متطلبات  -HIBلمرحلة ما قبل المدرسة فقط( .ال يسمح لألطفال الذين لم يتم تحصينھم بالكامل
ضد ھذه األمراض التي يمكن الوقاية منھا بالذھاب إلى المدرسة.
سياسة تقديم األدوية
تقتضي سياسة المدارس العامة ببرينتري أن يوقع الوالد)ة( /ولي)ة( األمر ومقدم الخدمة المرخص له )سواء الطبيب أو الممرضة( على السماح بتقديم األدوية )بما في ذلك
أجھزة االستنشاق( من قبل الممرضة خالل ساعات الدوام المدرسي.
 يجب أن يقوم الوالد)ة( /ولي)ة( األمر أو الشخص البالغ الذي ينوب عنھما ،بإحضار جميع األدوية إلی المدرسة في العبوة األصلية المعنونة من الصيدلية.
 وسيتم وضع خطة دواء فردية ويجب أن يتم توقيعھا من قبل كل من الوالد)ة( /ولي)ة( األمر والممرضة .وال يمكن االحتفاظ إال بإمدادات تكفي لمدة  30يوما ً من األدوية
في المدرسة .ال يسمح ألي طفل بإحضار األدوية إلى المدرسة أو حمل الدواء في المدرسة باستثناء جھاز االستنشاق أو حاقن إبينفرين أو إذا كان يرتدي نظام توصيل
اإلنسولين )المضخة( .يمكن للتالميذ حمل جھاز االستنشاق الخاص بھم و /أو حاقن إبينفرين و /أو نظام توصيل األنسولين فقط بعد االتصال بممرضة المدرسة وتقديم
نموذج طلب الدواء من الطبيب واستمارة التصريح من قبل الوالدين .اتصلوا بممرضة المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.
 فيما يتعلق باألدوية قصيرة األجل )أقل من  10أيام( ،مثل المضادات الحيوية ،مطلوب موافقة الوالدين .ومع ذلك ،فإن الوصفة الطبية على عبوة الدواء تعتبر كافية الستيفاء
موافقة الطبيب.

متى يتعين عليكم إبقاء طفلكم في المنزل وعدم إحضاره إلى المدرسة







إذا كان طفلكم مصابا ً بالحمى وتبلغ درجة حرارته  100.4فھرنھايت أو أعلى.
إذا كان طفلكم يعاني من مرض مع ٍد مثل جدري الماء ،أو التھاب الحلق ،أو انفلونزا.
إذا كان طفلكم يعاني من طفح جلدي أو حالة لم يتم تشخيصھا بعد من قبل الطبيب.
إذا كان طفلكم يتقيأ أو لديه إسھال.
إذا كانت لون عين طفلكم وردي أو أحمر ،وبھا حكة و /أو إفرازات من العين.
إذا كان طفلكم لديه حالة نشطة من قمل الرأس.
مراقبة األمراض السارية

من أجل ضمان االمتثال لمتطلبات والية ماساتشوستس الخاصة بالتطعيمات ،فإن رصد العدوى وغيرھا من األمراض تعتبر من الوظائف الھامة لممرضة المدرسة .تعمل
الممرضة مع اآلباء واإلداريين وموظفي المدارس ومقدمي الرعاية الصحية األولية والمجالس المحلية واإلقليمية للصحة وطبيب المدرسة وغيرھم للحفاظ على بيئة مدرسية
صحية .بناء على توصية اإلدارة ،يمكن استبعاد التالميذ من المدرسة إذا لم تكن التطعيمات محدثة أو إذا كان لدى التلميذ)ة( مرض معدي مثل جدري الماء ،أو السعال الديكي،
أو الجرب ،أو التھاب الملتحمة.





لمعلوماتكم
إذا أصبح طفلكم مريضا ً أثناء تواجده بالمدرسة ،فسوف تبذل كل محاولة ممكنة لالتصال بأحد الوالدين التخاذ الترتيبات الالزمة إلعادة الطفل إلى المنزل.
سيتم التعامل مع اإلصابات في المدرسة ،إذا كانت شديدة ،كموقف طارئ ،وسيتم استدعاء الخدمات الطبية الطارئة المحلية ) (EMSلنقل طفلكم إلى المستشفى المناسب
الستقباله .سيتم إخطار الوالدين على الفور إذا تم استدعاء سيارة إسعاف.
إذا كان طفلكم بحاجة إلى إعفاء من حصة التربية البدنية ،فالبد من تقديم إشعاراً مكتوبا ً من الوالدين والطبيب .وستكون ھناك حاجة إلى تقديم مستند مكتوب للعودة إلى
حصة التربية البدنية كذلك.
يتوقع من اآلباء اإلبقاء على أرقام االتصال في حاالت الطوارئ محدّثة .إذا تغيرت المعلومات الخاصة بكم أو الخاصة بأطراف االتصال األخرى في حاالت الطوارئ،
يرجى إبالغ ممرضة المدرسة فوراً.
السجالت الصحية للتلميذ)ة(

يتم االحتفاظ بسجل الصحة الفردية في الملف لكل تلميذ)ة( طوال مشواره الدراسي في المدرسة .ويتضمن ھذا السجل التاريخ الصحي ،والتطعيمات ،والفحوصات البدنية،
ونتائج الفحص ،وزيارات العيادات الصحية ،وسجالت إدارة األدوية .يطلب من أولياء األمور التواصل مباشرة مع ممرضة المدرسة حول الشواغل الصحية المتعلقة بالتلميذ)ة(
و /أو التقارير الطبية و /أو المسائل الطبية .إن السجالت الصحية للتلميذ)ة( ھي سرية تماما ً ولن يتم تبادل المعلومات إال مع الموظفين اآلخرين بعد الحصول على إذن صريح
من الوالدين.
خطط الرعاية الصحية الفردية )(IHCP
عندما يكون التلميذ لديه حاجة طبية متخصصة أو تشخيص يجب تقييمه وإدارته ومراقبته أثناء المدرسة ،مثل الربو ،والحساسية المھددة للحياة ،أو السكري ،فإن الممرضة
ستقوم بوضع خطة للرعاية الصحية الفردية ) (IHCPبالتعاون من الوالد)ة( .وتستند ھذه الخطة على حاجة التلميذ الفردية والتاريخ الطبي ،وأمر الطبيب .ثم تتم مراجعة خطة
الرعاية الصحية الفردية ) ،(IHCPوتوقيعھا من قبل الممرضة والوالد)ة( والطبيب )عند الضرورة( ومن ثم مشاركتھا مع الموظفين المناسبين لضمان التكامل األمثل
لالحتياجات الصحية للتلميذ)ة( في البيئة المدرسية .في بعض الحاالت ،يتم أيضا ً وضع خطة طبية طارئة للتعجيل بتحديد وعالج التلميذ)ة( المشخص إصابته بحالة مھددة للحياة.
دور الممرضة كمعلمة
تقوم ممرضة المدرسة بتثقيف التالميذ األفراد واآلباء والموظفين حول قضايا الصحة والعافية وتسعى جاھدة لتعزيز فھم االحتياجات الصحية للتالميذ .على مستوى المرحلة
االبتدائية ،تقوم ممرضات المدارس بتدريس رسمي للفصول الدراسية عن غسل اليدين ،وصحة األسنان ،والنظافة الشخصية ،والنمو والتنمية ،على سبيل المثال ال الحصر.
وعلى المستوى الثانوي ،تعمل ممرضة المدرسة بالتعاون مع معلم الصحة لتقديم المعلومات والمساعدة في تحضير العروض التقديمية على أساس احتياجات جموع التالميذ
توفر والية ماساتشوستس التأمين الصحي وتأمين األسنان مجانا ً أو بتكلفة منخفضة لجميع األطفال والمراھقين حتى سن  18عاما ً.
اتصلوا بممرضة المدرسة أو برنامج الرعاية الصحية للجميع على رقم الھاتف  ،1-800-272-4232للحصول على معلومات أكثر أو زوروا الموقع اإللكتروني
.www.hcfama.org
الھاتف
781-848-4000 ext. 7840

الفاكس
781-843-7058

المدارس العامة ببرينتري )(Braintree Public Schools
لوري ميلشيوندا ) Laurie Melchionda,
مديرة خدمات التمريض المدرسية
(MEd BSN RN
البرنامج الشامل لما قبل المدرسة

مارغريت سيوال )(.Margaret Ciulla, R.N

781-848-4000 ext. 7032

781-843-7058

مركز مونتيكوت لصف الروضة
)(Monatiquot Kindergarten Center

جولي مارون )(.Julie Moran, R.N

781- 794-8423 ext. 8030

781-380-0220

مدرسة ) Mary Flaherty Elementary
 (Schoolاإلبتدائية

جودي سيلون )(.Judy Sellon, R.N

781-380-0153 ext. 3530

781-380-3349

مدرسة )(Highlands Elementary School
اإلبتدائية

كارين ھوبارد )(.Karen Hubbard, R.N

781-380-0193 ext. 4530

781-380-3528

مدرسة )(Hollis Elementary School
اإلبتدائية

جين باغلي )(.Jane Bagley, R.N

781-380-0149 ext. 5030

781-380-3821
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781-848-3790

781-380-0210 ext. 5530

(.Joanne Kelly, R.N) جوان كيلي

(Liberty Elementary School) مدرسة
اإلبتدائية

781-849-0192

781-380-0230 ext. 6030

(.Cheryl Campbell, R.N) شيرلي كامبل

(Morrison Elementary School) مدرسة
اإلبتدائية

781-843-7606

781-356-5308 ext. 6530

(.Heidi Olson, R.N) ھايدي أولسون

Donald Ross Elementary ) مدرسة
( اإلبتدائيةSchool

781-848-4522

781-380-0170 ext. 3031
781-380-0170 ext. 3030

Mary Ann O’Rourke, ) ماري آن أوروركي
(.R.N
(.Ellen Wright, R.N) إيلين رايت

( المتوسطةEast Middle School) مدرسة

781-356-0657

781-380-0160 ext. 4031
781-380-0160 ext. 4030

(Brenna Coughlin, RN) برينا كولين
(.Ellen Stenmon R.N) إيلين ستينمون

( المتوسطةSouth Middle School) مدرسة

781-843-6921

781-848-4000 ext. 7031
781-848-4000 ext. 7030
781-848-4000 ext. 9

Rosemary Donoghue, ) روزماري دونغو
(.R.N
(Frances Barron, RN) فرانسيس بارون
(.Diane Bulman, R.N) ديان بولمان

( الثانويةBraintree High School) مدرسة

781-249-1127

lip Nedelman, M.D)  فيليب نيدلمان/الدكتور

االستشاري الطبي
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