
Brought to you by www.startingblocks.gov.au 

ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ?ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣਾ 
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ:

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਿਰੋ:ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਿਰੋ:

-   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿੁੱ ਲ੍ਹਕਦਲੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ 
ਹੋਣਾ।

-  ਦਾਿਲਾ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ  
    ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ

-  ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ  
    ਨਾਲ ਇੱਿ ਮੀਕਟੰਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿਰਨਾ

-  ਉਸ ਕਸੱਕਿਅਿ, ਕਨਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ  
    ਤਾਲਮੇਲ ਿਰਨਾ ਜੋ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ  
    ਿਰੇਗਾ।

•  ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣਾ:ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣਾ:

-  ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਕਟਿਾਊ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ  
    ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ  
    ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਣਾ

-  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਹਤ  
    ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੈਕਟੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ  
    ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ  
    ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ:    ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ:

-  ਇਹ ਦਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ  
    (anaphylaxis) ਿਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ

-  ਅੱਪਡੇਟ ਿੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ  
    ਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ।

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨਾ
ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਸਾਰੇ ਕਸਹਤ ਮਸਲੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ 
ਕਮਰਗੀ, ਕਸਸਕਟਿ ਕਫਬਰੋਕਸਸ (cystic fibrosis) ਅਤੇ ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਾਂ, ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ 
ਅਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨ 
ਕਿ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਵਿ ਦੇਿਭਾਲ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•  ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਦਿਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ  ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਦਿਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ  
    ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ:    ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ:

-  ਇਸ ਕਵੱਚ Ventolin® (ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਯੁਿਤ ਸਾਹ  
    ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ), ਇਨਸੁਕਲਨ ਜਾਂ ਿੋਈ EpiPen®  
    (ਐਡਰੈਨਾਕਲਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਸਕਮਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦਾ ਸਕਹਯੋਗ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਰੱਕਿਆ ਿਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਿਰਨ ਦਾ  
ਿਰਤੱਵ ਅਤੇ ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ:

•  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਿਲਾਈ ਕਮਲਦੀ ਹੈ:ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਿਲਾਈ ਕਮਲਦੀ ਹੈ: 

- ਇਹ ਦਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ ਦਾ  
   ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਰਗੀ ਜਾਂ ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ  
   ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਹੋ  
   ਸਿਦੀ ਹੈ।

•  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਅਿਤੀਗਤ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਅਿਤੀਗਤ  
    ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ:    ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ: 

- ਇਸ ਕਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਕਸੱਕਿਅਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ  
   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਾਇਦਾ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਹਨ।

•  ਉਹਨਾਂ ਅਕਧਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  ਉਹਨਾਂ ਅਕਧਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  
    ਦੀ ਕਸਹਤ ਕਵੱਚ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਦੇ ਹਨ:    ਦੀ ਕਸਹਤ ਕਵੱਚ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਦੇ ਹਨ: 

- ਪ੍ਰੀ-ਸਿੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੈਕਨਿ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਿੇਂਦਰ- 
   ਆਧਾਕਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਡਊਟੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇੱਿ  
   ਅਕਜਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਜਸ ਿੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ  
   ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ, ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  
   ਕਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਦਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਸਿਲਾਈ ਹੋਵੇ।  
   ਅਮਲੇ ਦੇ ਇੱਿੋ ਮੈਂਬਰ ਿੋਲ ਕਤੰਨੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ 
   ਜਾਂ ਿਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੋਲ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ
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- ਪਕਰਵਾਰਿ ਦੈਕਨਿ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ  
   ਸਹਾਇਿ ਿੋਲ ਕਤੰਨੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ  
    ਿਰਦੇ ਰਕਹਣਾ:    ਿਰਦੇ ਰਕਹਣਾ:

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ

    - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨਾ 

    -  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ-ਸਚੂੀਆਂ ਜਾਂ 
ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ

-  ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨਾ।

•  ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ  
    ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨਾ:    ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨਾ:

-  ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਿ ਨੀਤੀ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨਾ

    -  ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-
ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨਾ

    -  ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਐਲਰਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਭਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਮਲੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਧੇਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨਾ

-  ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਵਹਾਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ 
ਕਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਕਹਯਗੋ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਰੱਕਿਆ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ

-  ਆਪਣ ੇਅਕਭਆਸਾਂ ਕਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋੋਂ ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ ਦੀ ਮੰਗ 
ਿਰਨਾ

ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰਨ ਬਾਬਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇਯਿੀਨੇ ਮਕਹਸੂਸ 
ਨਾ ਿਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਈ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਉਸ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਹਤ, ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।


