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كيف يمكنك دعم خدمة الرعاية؟
يُعد تقديم معلومات واضحة ودقيقة لخدمة الرعاية أمراً ضرورياً لضمان 
الحفاظ على صحة طفلك وسالمته. ادعم خدمة الرعاية من خالل ما يلي:

شرح احتياجات طفلك الصحية:  •

- أن تكون منفتحاً وصادقاً بشأن احتياجات طفلك.

-  بما في ذلك بيان تفاصيل أي متطلبات صحية محددة في استمارة 
التسجيل

- ترتيب لقاء مع الموظفين لمناقشة هذه المتطلبات

-  التنسيق مع المربّي و/أو المدير و/أو أخصائي الصحة الذي سيعمل 
مباشرة مع طفلك. 

تقديم تفاصيل االتصال الخاصة بالمهنيين الصحيين الخاصة بك:  •

-  السماح لموظفي خدمة الرعاية بالتنسيق مع المهنيين اآلخرين للمساعدة 
في تطوير استراتيجيات رعاية متسقة

-  تقديم أي معلومات أخرى لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية 
على تحديد معلومات مخصصة لخدمة الرعاية. 

تزويد خدمة الرعاية بالخطة الصحية لطفلك:  •

-  قد تكون هذه خطة لمعالجة الربو أو خطة عمل لمعالجة الحساسية 
المفرطة

- تقديم خطط محدثة بمجرد توفرها. 

إدارة االحتياجات الصحية الخاصة باألطفال 
في مراكز التعلم المبكر

قد يكون استخدام خدمة الرعاية والتعليم المبكر عندما يكون لطفلك احتياجات صحية خاصة أمراً شاقاً. هناك مجموعة من المشكالت 
الصحية التي يمكن أن يعاني منها األطفال بما في ذلك الربو والحساسية وعدم تحمل الطعام باإلضافة إلى أمراض مثل الصرع 

والتليف الكيسي والسكري. من المهم أن تعمل خدمات الرعاية معك لضمان رعاية طفلك بأمان واحترام في بيئة رعاية األطفال. 

شرح كيفية إعطاء األدوية لطفلك لموظفي خدمة الرعاية:   •

-  يمكن أن يشمل ذلك أدوية مثل ®Ventolin )أو المستنشقات الطبية 
األخرى( أو األنسولين أو ®EpiPen )األدرينالين(.

كيف يمكن لخدمة الرعاية أن يدعمك؟ 

يتوجب على الخدمات الرعاية والمسؤولية لدعم كل طفل وحماية صحته 
وسالمته في كل األوقات. يمكن لخدمة الرعاية أن يدعمك من خالل ما يلي:

ضمان حصول الموظفين على تدريب محدد:   •

-  قد يتعلق ذلك بإدارة الربو والحساسية المفرطة أو التدريب على 
االستجابة الطارئة لحاالت مثل الصرع أو مرض السكري.

التأكد من معرفة الموظفين باالحتياجات الصحية الفردية لطفلك:   •

 -  وهذا يشمل جميع الموظفين والمربّين الذين يتواصلون بشكل منتظم 
مع طفلك.

االلتزام باللوائح والمتطلبات التي تدعم صحة طفلك:   •

-  بالنسبة لخدمات الرعاية القائمة في الخدمة مثل الحضانات والرعاية 
النهارية الطويلة، يجب أن يكون هناك موظف مناوب يحمل شهادة 
إسعافات أولية معتمدة حالياً، ويحظى بتدريب على إدارة الحساسية 

المفرطة، وإدارة الربو في حاالت الطوارئ. ويمكن أن يحمل موظف 
واحد كل المؤهالت الثالثة أو يمكن أن يحمل الموظفون المؤهالت 

المختلفة

-  في الرعاية النهارية األسرية، يجب أن يحمل كل موظف ومساعد كل 
المؤهالت الثالثة.
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االنخراط في اتصاالت منتظمة حول رعاية طفلك وخبراته:   •

- طلب المشورة بشأن االحتياجات الصحية لطفلك

- التواصل من خالل المحادثات والتحديثات اليومية 

-  توفير قوائم مرجعية أو مذكرات لمشاركة المعلومات معك و / أو مع 
موظفين آخرين و / أو غيرهم من المهنيين العاملين مع طفلك

-  تقديم المساعدة والوصول إلى معلومات أو موارد جديدة حول احتياجات 
طفلك الصحية. 

وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الحاالت الطبية لألطفال:  •

- وضع سياسة للتعامل مع الحاالت الطبية لألطفال 
- مناقشة السياسات واإلجراءات مع األسر

-  مناقشة اإلجراءات واإلرشادات مع الموظفين لمنع تعرض طفلك 
لمسببات الحساسية واألطعمة التي تسبب لهم الحساسية 

-  العمل عن كثب مع األسر لضمان االستراتيجيات التي تدعم طفلك 
وتحميه بينما يكون ذلك مفيداً لبيئة رعاية األطفال 

- طلب مالحظاتك للمساعدة في تحسين ممارساتهم 

من المهم أال تشعر بالخوف أو عدم اليقين بشأن 
 مشاركة المعلومات حول المتطلبات الصحية لطفلك. 
تبقى المعلومات التي تقدمها عن طفلك سرية ولن تتم 

 مشاركتها إال مع الموظفين الذين يدعمون صحة طفلك 
وسالمته ورفاهيته بشكل مباشر.

 


