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Quý vị có thể trợ giúp dịch vụ như thế nào?
Cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác cho dịch vụ là điều 
cần thiết để bảo đảm họ giữ gìn sức khỏe và an toàn cho 
cháu. Trợ giúp dịch vụ bằng cách:

•   Giải thích nhu cầu sức khỏe của con:

-   cởi mở và trung thực về nhu cầu của con.

-  ghi chi tiết về bất kỳ yêu cầu sức khỏe cụ thể nào    
     trong đơn ghi danh

-  sắp xếp cuộc họp với nhân viên để thảo luận về  
     những yêu cầu này 

-  phối hợp với nhà giáo dục, giám đốc và/hoặc  
     chuyên viên y tế, sẽ làm việc trực tiếp với con. 

•   Cung cấp chi tiết liên lạc của các chuyên viên y tế của 
quý vị:

-  cho phép nhân viên dịch vụ phối hợp với các  
     chuyên viên khác để giúp đề ra các cách thức chăm  
     sóc nhất quán 

-  cung cấp bất kỳ thông tin nào khác để giúp các  
     chuyên viên chăm sóc sức khỏe điều chỉnh thông  
     tin theo đúng bối cảnh của dịch vụ.

•  Cung cấp kế hoạch sức khỏe của con quý vị cho dịch vụ:

-  đây có thể là kế hoạch ứng phó với hen suyễn hoặc  
     kế hoạch hành động sốc phản vệ 

-  cung cấp các kế hoạch cập nhật ngay khi có kế  
     hoạch mới. 

Chăm lo nhu cầu sức khỏe đặc biệt 
của trẻ em tại dịch vụ giữ trẻ
Sử dụng dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ khi con quý vị có nhu cầu sức khỏe đặc biệt có thể 
khiến quý vị cảm thấy thoái chí. Các vấn đề sức khỏe khác nhau mà trẻ em có thể gặp phải bao gồm 
hen suyễn, dị ứng và không dung nạp thức ăn ngoài các bệnh như động kinh, xơ nang và tiểu đường. 
Điều quan trọng là các dịch vụ phải hợp tác với quý vị để bảo đảm con quý vị được chăm sóc một 
cách an toàn và tôn trọng tại dịch vụ giữ trẻ. 

•  Biểu diễn cho nhân viên dịch vụ thấy cách cho con  
     quý vị sử dụng thuốc: 

-  điều này có thể bao gồm các loại thuốc như  
     Ventolin® (hoặc thuốc hít khác), insulin hoặc  
     EpiPen® (adrenalin).

Dịch vụ có thể trợ giúp quý vị như thế nào?

Các dịch vụ có bổn phận bảo toàn và có trách nhiệm nâng 
đỡ và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mỗi trẻ em bất 
cứ lúc nào. Dịch vụ có thể trợ giúp quý vị bằng cách:

•  Bảo đảm nhân viên đã được đào tạo cụ thể:

- đây có thể là ứng phó với hen suyễn, ứng phó với sốc  
   phản vệ hoặc huấn luyện ứng phó khẩn cấp đối với  
   các tình trạng như động kinh hoặc tiểu đường. 

•  Bảo đảm nhân viên biết về nhu cầu sức khỏe riêng  
     của con quý vị:

- điều này bao gồm tất cả nhân viên và nhà giáo dục  
   nào thường xuyên tiếp xúc với con quý vị. 

•  Tuân thủ các quy định và yêu cầu nhằm nâng đỡ  
     sức khỏe con quý vị: 

- Đối với các dịch vụ hoạt động tại trung tâm như  
   trường mẫu giáo và dịch vụ giữ trẻ cả ngày, thì phải  
   có nhân viên trực có chứng chỉ sơ cứu hợp lệ còn  
   hiệu lực, đã được huấn luyện ứng phó với sốc phản  
   vệ và ứng phó cấp cứu hen suyễn. Một nhân viên có  
   thể có cả ba chuyên môn hoặc có thể có một số  
   nhân viên với các chuyên môn khác nhau 

- Tại dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà người giữ trẻ,  
   mỗi nhân viên và phụ tá phải có đủ ba chuyên môn. 
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•  Thường xuyên giao tiếp về việc chăm sóc và trải  
     nghiệm của con quý vị:

- tìm kiếm lời khuyên về nhu cầu sức khỏe của con  
   quý vị 

    - giao tiếp thông qua các cuộc trò chuyện và thông tin  
         cập nhật hàng ngày 

    -  cung cấp danh sách kiểm tra hoặc nhật ký để chia sẻ 
thông tin với quý vị, nhân viên khác và/hoặc các chuyên 
viên khác làm việc với con quý vị 

- đề nghị trợ giúp và tìm biết thông tin hoặc tài liệu mới về  
   nhu cầu sức khỏe của con quý vị. 

•  Đặt ra các quy trình rõ ràng để ứng phó với các vấn đề  
     sức khỏe của trẻ em:

- soạn thảo chính sách để đối phó với các vấn đề sức  
   khỏe của trẻ em 

    - thảo luận các chính sách và thủ tục với các gia đình 

    -  thảo luận về các thủ tục và các hướng dẫn với nhân viên 
để ngăn ngừa con quý vị tiếp xúc với các chất gây dị ứng 
và thức ăn mà các em bị dị ứng 

- hợp tác chặt chẽ với các gia đình để bảo đảm các cách    
   thức sẽ trợ giúp và bảo vệ con quý vị trong khi vẫn thiết  
   thực cho bối cảnh chăm sóc trẻ em 

- yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến để giúp cải thiện các quy  
   cách thực hành của họ 

Điều quan trọng là quý vị không cảm thấy 
sợ hãi hoặc phân vân về việc chia sẻ thông 
tin về các yêu cầu liên quan đến sức khỏe của 
con quý vị. Thông tin quý vị cung cấp về con quý 
vị sẽ được bảo mật và sẽ chỉ chia sẻ với nhân viên 
trực tiếp trợ giúp sức khỏe, sự an toàn và an sinh của 
con quý vị.

 


