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صفحه 1

اطفال سالم بهتر یاد می گیرند
تبریک! شما و طفل شما یک ماجرای متهورانۀ هیجان انگیز جدید را آغاز کرده اید.
همچون هر تغییر بزرگ ،آغاز مکتب ابتدایی مجموعه ای از روالهای جدید ،چالشها و پاداشها را با خود می آورد.
شاد و سالم سازی این دورۀ انتقال میتواند بعضی از مزایای واقعی را در آینده به دنبال داشت باشد .شروع مثبت مکتب ،میتواند سبب ایجاد آمادگی طفل
به یادگیری و اعتماد به نفس وی در بارۀ تغییرات بزرگ دیگر در زندگی گردد.
و مهم این که اطفال سالم بهتر یاد میگیرند.
این همچنان آغاز یک مشارکت مهم بین شما و مکتب طفل شما در حمایت از سالمتی جسمی ،اجتماعی و احساسی طفل شما در حال حاضر و در طول
سالهای مکتب میباشد.
هدف ازین جزوه این است که:





معلومات مفید و به موقع به پدران و مادران و مراقبت کنندگان اطفال سال پایه مکتب فراهم سازد
یک نظر اجمالی به شما در مورد نقش مکتب در بارۀ صحت طفل شما بدهد.
شما را در جهت کسب اطالعات بیشتر ویا تماس برای زمینه های مورد عالقه ویژۀ شما و خانوادۀ شما رهنمایی کند.

ما شما را تشویق می کنیم که از صفحۀ فهرست محتویات و رهنمای موضوعات استفاده کنید تا معلوماتی را که برای شما مهم است پیدا کنید و این
جزوه را برای مراجعات بعدی خود آماده داشته باشید – شما هیچگاه نمی دانید که چه ماجراهایی در مکتب شما رخ خواهند داد.
ما برای شما سالهای شاد و سالمی را در مکتب آرزو می کنیم.

پروفیسر چارلز گیست
افسرارشد صحت
وزارت صحت و خدمات بشری

داکتر بروس بلوم
افسر ارشد صحت وقایوی
وزارت صحت و خدمات بشری

داکتر کلئیر توبین
مشاور اصلی طبی
وزارت تعلیم و تربیه و کارآموزی

صفحه 3

سالم نگهداری
( عکس و نقل قول) " من در یافتم که وقتی جین در تهیۀ غذای چاشت خودش به من کمک می نمود ،وی به احتمال زیاد جعبۀ غذای چاشت خود را
در پلیان روز خالی برمیگردانید!’
کاترین ،مادر جین

تغذیۀ سالم
غذای را که طفل شما در مکتب می خورد میتواند یک تاثیربزرگ برعادت خوردن و ترجیحات ،رشد ،انرژی ،درجۀ تمرکز و توانمندی یادگیری وی
داشته باشد .هنگامی که مکتب و خانواده در جهت ترویج عادتهای سالم باهم کار میکنند ،این میتواند یک تاثیر مثبت برای تمام عمر بر رشد ،انکشاف و
سالمتی طفل داشته باشد.
مکاتب چه میکنند
پالیسی خدمات غذایی مکتب (  (School Food Services Policyو منابع حمایتی مکاتب را به ارائۀ خدمات سالم غذای مکتب و انکشاف یک
رویکرد کل مکتب به غذای سالم خوردن رهنمایی میکند.
رویکرد کل مدرسه به تغذیۀ سالم توسط صحت مند باهم خدمات مشاورۀ تغذیۀ سالم ()Healthy Together Healthy Eating Advisory Service
و برنامۀ دستاورد صحت مند باهم ( (Healthy Together Achievement programحمایت و شناسایی میگردد.
خدمات مشاورۀ تغذیۀ سالم ،آموزش ،مشوره ،حمایت و ارزیابی صورت غذا عرضه میدارد تا مکاتب را در تهیۀ غذا و نوشیدنی ها در جهت پالیسی
خدمات غذایی مکتب کمک کند.

صفحه 1
والدین چه میتوانند بکنند
صبحانه مهم است
غذای مغذی در صبح به اطفال شما کمک میکند که در مکتب فعال و متمرکز بمانند .سرمشق باشید و بگذارید طفل شما ببیند که شما نیز صبحانه مغذی
میخورید .یک کاسۀ سریل با الیاف /فایبر باال  ،شکر پایین با شیر ،میوۀ تازه یا پخته شده یک شروع کنندۀ عالی برای تمام خانواده می باشد.
غذای چاشت مکتب – غذاها و نوشیدنی های را که باید شامل کرد
غذای چاشت بسته بندی شده از خانه یک راۀ بسیار خوب یادگیری برای فرزند شما در مورد غذاها و نوشیدنی های صحی است .به غذاهای تازه،
غذاهای فرآوری (پروسس) ناشده تا جایی که ممکن است ،و آب و یا یک بسته شیر تترا (منجمد در ماه های گرم) پابند باشید .برای یک جعبۀ غذای
چاشت صحی ،یک چیزی را از هر یک از پنج گروۀ غذایی و همچنان آب را شامل سازید.
پوستر  6 –1بنام انتخاب کنید و مخلوط کنید در وسط این جزوه را بیرون کنید و در یخچال خود به حیث یک مرجع فوری و مفید نگهدارید.
غذای چاشت مکتب – غذاها و نوشیدنی های را که باید محدود کرد
غذاها و نوشیدنی های زیاد پروسس شده ،شکردار ،چربدار و نمکین باید فقط یک قسمت بسیار کوچک رژیم غذایی طفل شما را بسازند .از مواد قنادی
( به شمول چاکلیت) کریسپس و نوشیدنی های شیرین درغذای چاشت اجتناب کنید.
بسیاری از سوپرمارکیت ها محصوالتی دارند که به نظر می رسند که طور مناسب بسته بندی شده و به عنوان "سالم" برای غذای چاشت مکتب به
بازارعرضه شده اند ،اما نوشیدنی های شیرین ،بسکویتها ،تسمه ها /استراپس (انواع لواشک ها) میوه ها  ،چیپس و محصوالت دیگر میتوانند دارای
مقدار زیاد شکر ،نمک و چربی باشند .بخش معلومات مغذی در هر  200گرام را در بسته بندی محصوالت مقایسه کنید و محصواالتی را انتخاب کنید
که دارای کمترین مقدار شکر ،چربی و نمک باشند.

یاداشت خاص در مورد مراسم روز تولد
اکثر خانواده ها دوست دارند که با تهیه کردن خوردنی ها برای صنف از روز تولد اطفال شان در مکتب تجلیل کنند .این به معنای عرضه شدن
منظم لولی و کیک میباشد .احساس نکنید که شما باید حتما خوراکی برای تجلیل روز تولد بفرستید ،زیرا معلمان اغلب راه های سرگرم کننده و
ابتکاری را طرح می کنند تا روز تولد اطفال را تجلیل کنند ،مانند اجرای یک ترانه در صنف یا یک نشان مخصوص که بپوشند.

معلومات بیشتر
 school lunch را در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.


 School Food Services Policyرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.



برای کسب معلومات در مورد  Achievement Programبه www.achievementprogram.healthytogether.vic.gov.au
مراجعه کنید.



برای کسب معلومات در مورد  Healthy Eating Advisory Serviceبه  heas.healthytogether.vic.gov.auمراجعه کنید.

صفحه 5
(عکس و نقل قول ) کال ب و برادر کوچک وی برای کریسمس خود ،قبل ازآنکه کالیب مکتب را آغاز کند ،اسکوتر دریافت داشتند ،معلوم شد که این
بهترین راه برای بیرون کردن وی از خانه می باشد .تنها مشکل این بود که من باید به وی می رسیدم ،لذا همسر من برای روز تولد من در مارچ یک
اسکوتر خرید و در حال حاضر این کاری است که همۀ ما با هم انجام می دهیم! ‘
دارن ،پدر کالب

فعالیت جسمی و بازی فعال
اطفال سال پایه انرژی زیاد دارند ،و به وقت در بیرون از خانه ضرورت دارند تا آن را بسوزانند .فعال بودن از نظر جسمی بهترین راه برای کمک
نمودن به طفل شما در فکر کردن ،تمرکز نمودن و حل نمودن مشکالت می باشد .بازی فعال ،در خانه و مکتب بخش مهمی از رشد اطفال است.
کارشناسان چه می گویند
برای اطفال مکتب ابتدایی ،حد اقل  62دقیقه فعالیت در هر روز و نه بیشتر از دو ساعت وقت بر روی صفحه نمایش ،به عنوان مثال تماشای
تلویزیون ،یا بازی های کامپیوتری توصیه می شود .دوره های طوالنی نشستن را به تا جایی که می توانید تقسیم کنید.

مکاتب چه میکنند
تربیت بدنی برای تمام شاگردان سال پایه تا صنف  20در تقسیم اوقات گنجانیده شده است.
از طریق تربیت بدنی و ورزش مکتب ،اطفال یاد میگیرند که با مهارت و اعتماد به نفس حرکت کتتد و همچنان در مورد ارزش تمرین ،تعیین هداف،
مقابله با چالشها ،کار گروهی وعادالنه بودن می آموزند.
عالوه براین فعالیت تنظیم شده ،وقت های وقفه در روزهای مکتب فرصتهایی را برای بازی فعال ارائه میدهند .وقت های بازی یک بخش مهمی از
روز طفل شما در مکتب میباشد زیرا این در رشد استعداد های آنها که در ذیل ذکر شده کمک میکند:


تخیل و خالقیت



مهارتهای حل نمودن مسایل /مشکالت



مهارت های اجتماعی ،بشمول یادگرفتن اینکه با دیگران سازش داشته باشند و اختالفات خود را رفع نمایند



مهارتهای بدنی ،به شمول هماهنگی ،تعادل و انعطاف پذیری



مهارتهای صحبت کردن ،گوش دادن و اعتماد به نفس



درک دیگران و توانایی قبول تفاوت



درک از خود و از موقعیت خود در جهان.

صفحه 6
والدین چه میتوانند بکنند
عالقه مندیهای طفل خود به بازی فعال را تشویق کنید .اطفالی که از فعالیتهای بدنی لذت می برند تمایل به فعال ماندن در طول زندگی خود دارند .فعال
بودن میتواند به بهبود اعتماد به نفس ،حفظ وزن در حدی سالم و کاهش دادن خطرات ناشی از امراض جدی بعدی در زندگی کمک کند .بعضی از
راهایی که میتوان آنرا انجام داد شامل موارد زیر می باشند:


خانوادۀ فعالی باشید ،این سبب میشود که هرکس متحرک باشد و اطفال دوست دارند که با والدین خود بازی کنند.



سعی کنید فعالیت بدنی را شامل روال زندگی روزمرۀ خود بسازید ،بطور مثال قدم زدن ،سواری و استفاده از اسکوتر برای رفتن به
مدرسه ،یا گردش دادن سگ همراه با طفل خود بعد از مکتب و یا بعد ازغذای شب در هر شب.



برای بازی فعال وقت کافی اختصاص دهید .اطفال انرژی میسوزانند ،هماهنگی خود را انکشاف میدهند و معموال هنگامی که با وسایل خود
شان گذاشته شوند سرگرم میگردند .بدون مداخالت زیاد از جانب شما آنها احتماال فعاالنه بازی خواهند کرد.



از میدانهای بازی محلی خود ،میدانهای ورزشی یا میدانهای مکتب برای ورزش یا فعالیتهای جسمی ،به خصوص اگر در خانه فضای کافی
نداشته باشید ،استفاده کنید.



اطمینان حاصل کنید که اطفال همیشه در هنگام اسکیت کردن یا بایسکل سواری ،اسکیت بورد یا اسکوتر به مکتب و از مکتب به خانه به
طور مرتب کاله محافظتی  /هلمت پوشیدند.



البته ،که این مهم است که اطمینان یابید که طفل شما در یک محیط محفوظ و بی خطر باشد ،اما این به این معنی نیست که هنگامی که طفل
شما بازی میکند شما همیشه باید درآنجا باشید .با آنکه این یک سرگرمی خوب و مهم است که با طفل خود بازی کنید ،این نیز مهم است که
آنها را به داشتن استقالل تشویق نمایید.
یک تذکر خاص در مورد صدمات درمکتب
همانطوری که به احتمال زیاد تجربه کرده اید ،اطفال فعال دچار حوادث میگردند .اگر طفل شما در مکتب صدمه دید ،مکاتب با امکانات
کمک های اولیه و کارکنان آموزش دیده مجهز میباشند که می توانند شرایط را ارزیابی وعمل نمایند ،و در صورت لزوم به سرعت با شما
تماس خواهند گرفت.

معلومات بیشتر
 children – keeping them active را در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.


 first aid needs policyرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید



برای معلومات بیشتر در مورد حفاظت طفل از  www.kidsafevic.com.auبازدید کنید



برای معلومات بیشتر در مورد پیاده یا سوار رفتن به مکتب از  www.walktoschool.vic.gov.auیا www.bicyclenetwork.com.au
بازدید کنید.

صفحه 1
(عکس و نقل قول ) ما متوجه شده ایم که بعضی اوقات بامبی چشمان خود را خیلی می مالد و در تعداد محدودی از موارد به نظر میرسید که چیزهای
دور را خوب نمی بیند .اما در مورد اطفال قدری مشکل است که بتوان درین مورد چیزی گفت .ولی به هر حال من آنرا در پرسشنامۀ صحی نوشتم و
خوشحالم که چنین کردم زیرا نرس مکتب ابتدایی یک ارزیابی از بینائی وی انجام داد ،معلوم شد که وی به عینک ضرورت دارد .من بسیار خوشحالم
که ما آنرا زود دریافتیم نه دیرتر'.
هازل ،مادر بامبی

رشد و انکشاف جسمی
طفولیت زمان مهمی برای ایجاد الگوهای غذا خوردن ،فعالیت و خواب برای حمایت از رشد سالم وانکشاف بدنی است.
مکاتب چه میکنند
برنامۀ نرسینگ مکتب ابتدایی ( ( Primary School Nursing Programاطفالی را که دارای مشکالت یادگیری بالقوه مرتبط با صحت اند شناسایی
و به نگرانی های شما در مورد صحت و تندرستی طفل شما پاسخ میدهد .نرسهای مکتب ابتدایی از اطفال سال پایه در مکتب در طول سال اول ایشان
در مکتب بازدید میکنند تا در مورد رفتارهای سالم ارزیابی صحی ،اطالعات و مشوره ارائه نمایند.
مکتب طفل شما پرسشنامۀ صحی شامل شوندگان مکتب ( ( Schoolاظ هرگونه نگرانی که در مورد سالمت و رشد طفل خود دارید معلومات دهید.
والدین چه میتوانند بکنند



پرسشنامۀ صحی شامل شوندگان مکتب ( ( School Entrant Health Questionnaireرا تکمیل و به مکتب برگردانید.
اگر درمورد صحت و سالمتی طفل خود نگرانی دارید آنرا از طریق  SEHQمطرح کنید یا با معلم طفل خود ویا داکتر خانوادگی خود در این
مورد در طول سال صحبت کنید.

معلومات بیشتر
 primary school nursing program را در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید


 growth and development – primary school childrenرا در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.

صفحه 8

( عکس و نقل قول) " در شروع مکتب جکسن خیلی خسته بود با وجود آنکه روزهای کوتاهتری را نسبت به وقتی که به مراقبت روزانه میرفت،
داشت .فکر میکنم تالش وی برای اینکه از نظر روحی خود را آرام نگهدارد و مقررات جدید را دنبال نماید اورا در ابتدا خسته ساخته بود".
دیوید ،پدر جکسن

خواب
اطفال معموال بعد از مکتب خسته اند ،به خصوص در شروع سال مکتب .آنها به  20تا  22ساعت خواب درهرشب از ساعت حدود  5330بعد از ظهر
ضرورت دارند .خوب خوابیدن در شب به طفل شما کمک میکند که برای مکتب در روز بعد آماده باشد و وی را با تقویۀ سیستم مصئونیت بدن شان
صحت مند نگهدارند.
والدین چه میتوانند بکنند
روال وقت خواب خیلی مهم است .این کمک میکند که اطفال در پایان روز آرام گردند و قبل از رفتن به خواب آنانرا آرامش دهد .کارهایی که باید انجام
داد:


هر روز در وقت معین آنان را به بستر بگذارید و از بستر بگیرید .قابلیت پیش بینی کمک می کند که اطفال احساس امنیت کنند.



کمک کنید که طفل شما یک ساعت قبل از خواب آرام بگیرد .تلویزیون و هرگونه وسایل الکترونیکی را خاموش کنید و فعالیت های خاموش
را تشویق نمایید.خواندن برای آنها یا با آنها واقعا میتواند کمک کند.



صحبت آرام در مورد آنچه در طول روز در مکتب اتفاق افتاده است نیز به طفل شما کمک میکند که هرگونه رویداد یا نگرانی را که وی
ممکن است داشته باشد قبل از رفتن به خواب اظهار نماید.



اگر آنها خوب نمی خوابند ،از خود بپرسید که آیا ایشان به قدر کافی ورزش میکنند،



اگر نه ،آنچه را که میتوانید انجام دهید تا آنها را خسته سازید.

معلومات بیشتر


 healthy sleep patternsرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید

صفحه 9

( عکس و نقل قول) " کریستا اولین دندان خود را در مکتب از دست داد .معلم وی آنرا در یک لفافه گذاشته و همراه با یک یاداشت که میگفت این سبب
برانگیختن بحث در مورد داکتران دندان در تمام صنف گردید ،به خانه فرستاد".
پرادیپ ،پدر کریستا

دندانها و صحت دهان
سالهای اول مکتب طور اغلب با دندانهای لق همراه میباشند .اکثر اطفال زمانی که شش ساله میشوند ،شروع به از دست دادن دندانهای طفلی خود
میکنند .معموال در زمانی که آنها  21ساله میشوند ،به استثنای دندا ِن عقل ،تمام دندانهای بالغ خود را خواهند داشت.
مکاتب چه میکنند
مکاتب میتوانند به شما درمورد چگونگی دسترسی به خدمات دولتی صحت دهان و دندان ویکتوریا معلومات بدهند.
والدین چه میتوانند بکنند
تا حاال طفل شما دندانهای خود را احتماال برس میکند هر چند آنها هنوز هم ممکن است نیاز به کمک شما داشته باشد .به اطفال خود کمک کنید که دندان
های خود را برس کنند تا آن گاهی که شما اطمینان یابید که انها خود خوب از عهده می برآیند که این معموال در حدود هفت تا هشت سالگی است.
هنگامی که طفل شما شروع به در آوردن دندانهای بالغ میکند ،شما باید:



بگذارید که دندان لق طفلی خود به خود بیفتد .اگرشما تالش کنید که دندان طفلی را قبل از آنکه آمادۀ افتادن باشد بیرون کنید ممکن است
بشکند که این منجر به عفونت میگردد.
روال معمول برس کردن دندانهای طفل خود را حفظ کنید .آنها باید دندان های خود را هر روز صبح و هر شب ،با یک برس نرم و کریم
دندان مناسب فلوراید برس کنند و در اطراف دندان لق طفلی با مالیمت بیشتر برس کنند .بعد از برس کردن آنها باید کریم دندان را تف کنند،
بلع نکنندا آبکش نکنند.

معاینۀ دندانها
هر طفل نیازمندیهای صحت دهانی متفاوت دارد .با داکتر دندان خود در مورد این که هر از چند گاهی طفل شما باید معاینۀ دندان شود صحبت کنید.
همۀ اطفال زیر  21سال مستحق به خدمات دولتی صحت دهان و دندان ویکتوریا میباشند که معاینات ،مشوره و تداوی در کلینیک های مبتنی بر جامعه
را ارائه می نمایند.

معلومات بیشتر


برای پیدا کردن نزدیکترین کلینیک دندان جامعه ،بر ’ ‘find a clinicدر  www.dhsv.org.auکلیک کنید یا به شمارۀ 2300 310 051
تلفون کنید.



برای پیدا کردن داکتر دندان خصوصی بر’ ‘find a dentistدر  www.ada.org.auکلیک کنید.

صفحه 20
(عکس و نقل قول) "ما نزدیک به مکتب زندگی میکنیم ،لذا من لیال و چارلی را پیاده به آنجا می برم و من معموال دوطفل همسایه ام را نیز می برم.
آنها از " توقف ،گوش کن ،نگاه کن ،فکر کن" یک بازی واقعی ساخته اند  -هروقتی که ما به کنار سرک میرسیم آنها به نوبت این ها را فریاد
میکنند .این فریاد میتواند بلند باشد".
کارن ،مادر لیال و چارلی

رسیدن محفوظ به مکتب
تا هنگامی که اطفال به سن  20یا  22سالگی میرسند آنها مهارتهای الزم و توانایی جسمی را ندارند که به تنهایی در سرک محفوظ باشند .بهترین طریقه
برای یاد گیری طفل ،زیر نظر بزرگساالن ،در ترافیک واقعی ،در موقعیتهای روزمره مانند رفتن و برگشتن از مکتب میباشد.
مکاتب چه میکنند
همراه با والدین و مراقبت کنندگان ،مکاتب درمورد اطفال مسئولیت دارند که از آنان مسافرین ،پیاده روندگان ،بایسکل سواران و در نهایت رانندگان
مسئولی بشوند .تعلیمات ایمنی ترافیک در برنامۀ درسی مکتب گنجانیده شده است.

صفحه 11
والدین چه میتوانند بکنند
به آنها توقف ،گوش کن ،نگاه کن ،فکر کن را یاد بدهید
قدم زدن (یا سواری یا اسکوتینگ) به مکتب همراه با طفل خود یک راه عالی برای شروع روز و تقویت آگاهی ایمنی سرک برای طفل شما است.
اطفال زیر  21سال اجازه دارند که در پیاده روی سوار شوند و همچنان بالغان میتوانند با آنها سوار شوند .در قسمت گذشتن از سرک ،درسهای مکتب
را با پرسیدن این سوالها تقویت کنید:


یک قدم مانده به سرک توقف کن.



تمام جهات را برای نزدیک شدن ترافیک نگاه کن.



به تمام جهات برای نزدیک شدن ترافیک گوش بده.



فکر کن که آیا این محفوظ است که از سرک بگذری  -وقتی که سرک خالی بود یا تمام ترافیک متوقف شد .هنگام گذشتن از سرک ،به
صورت مستقیم از سرک گذر کن .به گوش دادن و نگاه کردن به ترافیک هنگام گذشتن از سرک ادامه بده.

هنگام سوار کردن و پایین کردن محتاط باشید
با اقدامات ذیل به هنگام شلوغی در مکتب همه را محفوظ نگهدارید:


احترام به محدودیت سرعت و نشانه های پارکینگ دراطراف مکتب



به خاطر داشته باشید که اطفال کارهای غیر قابل پیش بینی انجام میدهند – آنها ممکن است مواظب شما نباشند اما شما باید مواظب آنها باشید.



اگر برای گرفتن آنها چند دقیقه دیرترمیرسید ،به طفل خود اطالع دهید  -او باید در زمین بازی مکتب یا دفتر تا زمانی که شما برسید با یک
معلم بماند.

معلومات بیشتر


 safe to schoolرا در  www.vicroads.vic.gov.auجستجو کنید.



 traffic safety educationرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.



برای معلومات بیشتر در مورد حفاظت طفل از  www.kidsafevic.com.auبازدید کنید.

صفحه 21
(عکس و نقل قول) "ما در به خاطر سپردن همه چیزهایی که باید هر روز در بستۀ مکتب بگذاریم مشکل داشتیم ،لذا ما یک فهرست بزرگ بر دیوار
اتاق امیلی داریم که در باالی آن فهرست "کاله" قرار دارد".
کارن ،مادر امیلی

حفاظت از آفتاب
آفتاب زیاد میتواند منجر به سرطانهای پوست گردد ،و مقدار غیر کافی آن میتواند در کمبود ویتامین دی– ویتامینی که برای رشد عضالت و
استخوانهای قوی ضروری است ،سهم داشته باشد .مهم این است که یک تعادل سالم را پیدا کرد .اشعه ماوراء بنفش مانند گرمای آفتاب نیست که ما
احساس کنیم یا نور ،که ما می بینیم .سطح  UVمی تواند به اندازه کافی باال باشد تا پوست را در روزهای سرد و ابری آسیب برساند.
مکاتب چه می کنند



پالیسی محافظت از آفتاب و اشعۀ ماورای بنفش ( ) sun and UV protection policyمکاتب را با به کارگیری مجموعه ای از اقدامات
محافظت از آفتاب از سپتمبر تا اپریل که سطح شعاع ماورای بنفش ( )UVدر ویکتوریا باال است ،رهنمایی میکند.
مکاتب در روزهای بی نهایت گرم ( یا باران شدید) بسته نیستند ،با این حال ،در شرایط آب و هوای شدید (به عنوان مثال ،در جریان موج گرما)
زمان تفریح و رخصتی ممکن است تعدیل گردند.

والدین چه میتوانند بکنند




زمان حفاظت از آفتاب در منطقه محلی شما به شما می گوید که چه موقع باید پوست خود را حفظ کنید .زمان حفاظت از خورشید در وب سایت
اداره هواشناسی ( )/www.bom.gov.au/uvیافت می شود .این زمان ها را هر روز بررسی کنید تا بدانید که آیا حفاظت از آفتاب ضرورت
است .یا به جای آن ،اپس  SunSmartرا دانلود کنید و اطالعیه ها را زمانی که شاخص  UVبیش از حد ایمنی شد ،دریافت کنید.
بارفتار خوب خود سرمشق باشید و عادتهای حفاظت از آفتاب را تقویت کنید .از ماۀ سپتمبر تا ماه اپریل ،لباس محافظت از آفتاب بپوشید )،(Slip
کریم های ضد آفتاب  SPF 30یا باالتر بمالید ) ،(Slopبا کالۀ لبۀ پهن سرتان را بپوشانید ) ،(Slapسایه بجویید ) (Seekو عینک آفتابی بزنید
).(Slide

FOR A HEALTHY LUNCHBOX

FRUIT

1

FRESH FRUIT
• Apple
• Banana
• Mandarin
• Orange quarters
• Passionfruit halves (with spoon)
• Watermelon, honeydew,
rockmelon chunks
• Pineapple chunks
• Grapes
• Plums
• Nectarines, peaches,
Apricots
• Strawberries
• Cherries
• Kiwifruit halves (with spoon)
• Pear
MIXED FRUIT
• Fruit salad
• Fruit kebabs
DRIED FRUIT
• Dried fruit, nut, popcorn
mixes*
TINNED FRUIT/SNACK
PACKS/CUPS
• In natural juice (not syrup)

VEGETABLES

SOMETHING FROM EACH GROUP

2

FRESH CRUNCHY VEGIES
• Corn cobs
• Carrot sticks
• Capsicum sticks
• Green beans
• Cucumber sticks
• Celery sticks
• Snow peas
• Tomatoes (e.g. cherry and
Roma tomatoes)
• Mushroom pieces
Can serve with either:
• Hommus
• Tomato salsa
• Tatziki
• Beetroot dip
• Natural yoghurt
SALADS
• Coleslaw and potato salad
(reduced fat dressing)
• Mexican bean, tomato,
lettuce and cheese salad
• Pesto pasta salad*
BAKED ITEMS
• Grilled or roasted vegetables
• Wholemeal vegetable
muffins or scones
• Vegetable slice (with grated
zucchini and carrot)
• Popcorn
SOUP (In small thermos)
• Pumpkin soup
• Potato and leak soup
• Chicken and corn soup

MILK, YOGHURT 3
AND CHEESE

MEAT OR MEAT 4
ALTERNATIVE

GRAIN AND
CEREAL FOOD

• Milk
• Calcium-enriched soy and
other plant-based milks
• Yoghurt (frozen overnight)
• Custard

• Tinned tuna or salmon in
springwater
• Lean roast or grilled meats
(e.g. beef, chicken, kangaroo)
• Falafel balls
• Lean meat or chicken patties
• Tinned tuna or salmon
patties
• Lentil patties
• Lean deli meats
(e.g. ham, silverside, chicken)
• Boiled eggs
• Baked beans (canned)
• Tofu cubes
• Hommus dip
• Lean meat or chicken
kebab sticks
• Peanut butter*

MAINS
• Wraps
• Sandwiches
• Rolls
• Toasted sandwiches

Tip:
• Freeze the night before to
keep cool during the day

• Cheese cubes, sticks or
slices
• Cottage or ricotta cheese
• Cream cheese
• Tatziki dip

Can serve with either:
• Fruit
• Wholegrain cereal,
low in sugar
• Vegetable sticks
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers

Can serve with:
• Wholegrain sandwich, roll,
pita or wrap bread with salad
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers
• Side salad
• Vegetable frittata
• Skinless chicken drumsticks
• Savoury muffins or scones
(e.g. lean ham, cheese and
shallots)
• Homemade pizzas with lean
roast or deli meats and
vegetables
Can serve with:
• Side salad
• Steamed or roasted
vegetables

For more information about healthy eating and for many tasty recipes, visit the the Healthy Eating Advisory Service:
heas.health.vic.gov.au

5

Tip: Use breads such as
wholemeal, multigrain, rye,
sourdough, pita, flat, corn,
mountain, lavash, white
fibre-enriched, soy and
linseed, herb, naan, bagels,
foccacias, fruit bread and
English muffins.
•
•
•
•

Pasta dishes
Rice, quinoa or cous cous dishes
Noodle dishes
Sushi

SAVORY BAKED ITEMS
- Homemade pizzas
- Wholemeal savoury muffins
or scones (e.g. ham, cheese
and corn muffins)
- Vegetable based muffins
- Pasta or noodle bake

1-6!
6

• Take a water bottle (for
refilling throughout the day)
Tip:
• Freeze overnight to keep
foods cool in lunchboxes

Sweet and savoury snack
foods (e.g. muesli/fruit/nut
bars, biscuits, crisps, cakes,
muffins, slices) should be
limited in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake if consumed in large
amounts.
Sugar sweetened drinks and
confectionery should not be
provided in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake and tooth decay.

SWEET BAKED ITEMS
• Fruit loaf
• Wholemeal fruit based muffins
SNACKS
• High fibre, low sugar
cereal (e.g. muesli)
• English muffins
• Crackers
• Crispreads
• Rice cakes
• Corn thins
• Wholemeal scones
• Pikelets
• Crumpets
• Hot cross buns (no icing)

*Check your school’s policy

regarding the use of nuts and
products containing nuts.

FOR A HEALTHY LUNCHBOX
SOMETHING FROM EACH GROUP 1-6!
1

FRUIT

2
5

VEGETABLES

GRAIN AND
CEREAL FOOD

6
3

MILK, YOGHURT
AND CHEESE

WATER

MEAT OR MEAT
ALTERNATIVE

4

صفحه 13
معلومات بیشتر


نرم افزار هشدار  SunSmart UVرا از  www,sunsmart,com.auمجانی دریافت کنید.



 Sun and UV Protection policyیا ساعات مکتب در گرمای شدید را در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.



 skin cancer – childrenرا در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.

گرمای شدید
گرمای شدید می تواند بر هر کسی تاثیر بگذارد .اما کسانی که در معرض بیشترین خطر هستند ،افراد  15سال و باالتر بخصوص اگر منزوی هستند،
نوزادان و اطفال خرد سال و افرادی که از قبل دچارناراحتی طبی هستند .در طول گرمای شدید ،یا اگر طفل شما بیش از حد گرم نگهداشته شود ،بدن
به آسانی دچار کمبود آب می گردد .اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،ممکن است گرفتگی عضالت به اثر گرما ،خستگی گرمایی یا گرما زدگی /جل زدگی
ایجاد شود .گرمازدگی یک حالت عاجل طبی است که می تواند باعث آسیب دائمی به اعضای های حیاتی و حتی مرگ شود .گرمای شدید می تواند
ناراحتی های موجود طبی را بدتر کند.
والدین چه میتوانند بکنند


با رفتار خوب خود آموزش بدهید و عادت های خوب را تقویت کنید .کرم های ضد آفتاب ،لباس های نازک و شل و کاله آفتابی مناسب داشته
باشید.



اطمینان حاصل کنید که اطفال در آب و هوای گرم آب آشامیدنی کافی داشته باشند.



ا ز نوشیدنی ها با شکر زیاد اجتناب کنید  -آب بهترین نوشیدنی است.



اطفال را تشویق کنید تا حد ممکن از آفتاب اجتناب کنند و سطح فعالیتشان را کاهش دهند  -به این معنی که از فعالیت های فزیکی مانند
ورزش در بیرون خود داری کنند یا آنرامحدود کند.



میزان انرژی بدن خود را با خوردن وعده های غذایی کوچک تر و متعدد و در صورا امکان غذاهای سرد ،مانند ساالد حفظ کنید.



در صورت امکان بیشتراستراحت کنیدو در سایه بمانید.



ایمنی مواد غذایی همچنین مهم است ،بنابراین غذای چاشت خود را طوری در نظر بگیرید که تحمل گرما را داشته باشد مانند ساالد یا
ساندویچ ساالد .استفاده از بسته یخ را در جعبه های غذای چاشت خود در نظر بگیرید تا بتوانید در روزهای گرم غذای خود را خنک نگه
دارید.

معلومات بیشتر


به  www.betterhealth.vic.gov.au/heatبروید



برای دریافت هشدار صحت گرما عضویت بگیرید www.health.vic.gov.au/subscribe/

صفحه 21

رشد اجتماعی و احساسی
(عکس و نقل قول) "هنگامی که زاهد شروع به مکتب رفتن کرد تنها یک دختر دیگر را ،که با وی در مراقبت روزانه با هم رفته بودند می شناخت.
معلم در ابتدا آنها را باهم می نشاند تا احساس تنهایی نکنند و ازان زمان وی دوستان زیادی پیدا کرده است".
امان ،پدر زاهد

انعطاف پذیری
کلمۀ ' انعطاف پذیری’ ( )resilienceبه کار میرود تا توانمندی مقابله ،مطابقت ،یاد گیری ،پیشرفت افراد را در برابر تغییرات ،چالشها یا سختی ها
بیان نماید .با آنکه بعضی از اطفال نسبت به دیگران آنرا مشکلتر می یابند ،اما تمام اطفال میتوانند استراتیژیهای مثبت مقابله را ،که در تمام عمر
میتواند برای آنان مفید واقع شوند ،انکشاف دهند.
مکاتب چه میکنند
مکتب شما به اطفال شما کمک میکند که مهارتهای حیاتی ارزشمند را یاد بگیرند ،مانند برقراری روابط ،کمک خواستن و تصمیم گرفتن .محیط مکتب
فرصت های زیادی را برای اطفال مهیا میسازد که یاد بگیرند و به حیث انسان رشد کنند .در مکتب ابتدایی آنها میتوانند یاد بگیرند که خود را بشناسند و
ابراز نمایند ،با دیگران روابط خوب برقرار سازند ،با چالشها مواجه گردند ،دوست پیدا کنند و با ناسازگاریها مقابله کنند – تمام مهارتهای که آنها در
نوجوانانی و بلوغ بدان ها احتیاج خواهند داشت.

صفحه 25
والدین چه میتوانند بکنند
والدین و مراقبت کنندگان میتوانند به رشد انعطاف پذیری اطفال خود به شیوه های ذیل کمک کنند:


شاد و امن ساختن محیط خانه



ستایش نمودن از طفل خود برای رفتار خوب



تنظیم مقررات واضح وپابندی به آنها



آن گونه در روابط خود با دوستان و خانواده رفتار کنید که شما دوست دارید که اطفال شما باید رفتار نمایند.



اختصاص زمان خاص برای صحبت و گوش دادن به طفل خود  -این اجازه می دهد تا وی بداند که یک فرد با ارزش و مهم است.

معلومات بیشتر


 building resilienceرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.

دوست یابی
شروع کردن مکتب برای طفل شما می تواند یک زمان اضطراب آور ،با مواجه شدن با قوانین جدید ،معلم جدید و تعداد زیادی از اطفال جدید باشد.
بعضی از اطفال به راحتی دوستان جدید را می یابند ،در حالی که برای دیگران مدتی را برای گرم شدن در بر میگیرد .هر دو نوع طبیعی اند.
مکاتب چه میکنند
معلم طفل شما دارای نقش مهمی است که اطفال را در یافتن دوستان حمایت کند .معلمان میتوانند شناسایی کنند که کدام اطفال پرحرف ،دارای اعتماد به
نفس ودر تعامل با دیگران خوب هستند و کدام ها قدری بیشتر محتاط .آنها کالس های درس و گروه های بازی را بر اساس نقاط قوت همه ترتیب
میدهند.
والدین چه میتوانند بکنند


بگذار طفل شما بداند که اگر یکی از اطفال نمی خواهد با وی بازی کند ،با وجود آن وی دوستان و افرادی را دارد که از وی مراقبت میکنند.



عالیق طفل خود را تشویق کنید و وی را در کلوب ها و گروهای که دارای عالیق مشابه اند دخیل سازید.



این که طفل شما دارای یک دوست خاص است و یا دوستان زیادی دارد مهم نیست تا زمانی که وی شاد و راضی باشد.



اگر دریابید که رفاقت اطفال اغلب دارای فراز و نشیب زیاد است ،در اضطراب نباشید.



به آنها کمک کنید که بدانند که اختالف و مناقشه بخشی عادی زندگی روزمره است و این که آنها ازعهدۀ آن برآمده میتوانند.

صفحه 21


به آنها کمک کنید که دوستی خارج از مکتب را حفظ کنند ،به طوری که بدانند که جهان بزرگتر از زمین بازی مکتب است.



در مورد عفو و گذشت با طفل خود صحبت کنید .توانایی نادیده گرفتن و بخشیدن اشتباهات و ناراحتیها راه های مطمئین حفظ دوستان خوب است.



شروع مکتب طفل شما یک فرصت عالی برای شما نیز برای یافتن دوستان جدید از میان پدر و مادران دیگرهست  -داشتن یک شبکۀ حمایتی
از پدر و مادران دیگر میتواند خیلی ارزشمند باشد.

معلومات بیشتر


 school age friendshipsرا در www.raisingchildren.net.auجستجو کنید.

زورگویی
زورگویی یک مسئله جدی برای همه در بین جامعۀ مکتب است .به عنوان یک پدر و مادر ،شما می خواهید که طفل شما خود را ایمن احساس کند و
در مکتب ایمن باشد .بهترین راه برای مقابله با زورگویی (از جمله زورگویی در فضای مجازی -سایبری) این است که مکاتب ،شاگردان و والدین باهم
کار کنند.
چگونه مکاتب با زورگویی برخورد میکنند
مکتب شما یک محیط یادگیری امن ،حمایتی و احترام آمیز را ترویج میکند که درآن زورگویی تحمل نشده و روابط مثبت فعاالنه ترویج میگردد .تمام
مکاتب دولتی ویکتوریا تشویق میگردند که از کمپاین توقف دهندۀ زورگویی  ،که ابزارهای را فراهم میسازد که شاگردان ،معلمان و مدیران را تا آن
جایی که ممکن است حمایت کند که در جلوگیری و پاسخ به زورگویی باهم کار کنند ،حمایت کنند.
والدین چه میتوانند بکنند
اگر نگران هستید که به طفل شما زورگفته شده ،اذیت و آزار یا آسیب جسمی دیده است ،با مکتب خود صحبت کنید .کارمندان مکتب درک میکنند که
گزارش دادن این که به طفل شما زور گفته میشود میتواند ناراحت کننده باشد و به هر گزارش زورگویی پاسخ داده و در مورد آن تحقیق میکنند .آنها
کوشش خواهند کرد که شما و طفل شما را تا آنجا که ممکن است حمایت کنند وشما را در هرگونه گفتگو در مورد استراتیژیهای احتمالی شامل خواهد
ساخت.
معلومات بیشتر
به بخش ’ ‘I am a Parentویبسایت  Bully Stoppersمراجعه کنیدwww.education.vic.gov.au/bullystoppers :

صفحه 25

غلبه بر مکروبها
(عکس و نقل قول) " من به ایتان آموزش داده ام که اگر دستمال کاغذی نداشت به آرنج خود سرفه کند .این به این معنی است که وی میکروب ها
را با لمس اشیای که بر آنها عطسه زده است پراکنده نمی سازد".
لیز ،مادرایتان

مشکالت معمول صحی در اطفال سن مکتب
هم چنان که هر پدر/مادری که طفلش به کودکستان ،مراقبت اطفال یا حتی در یک مهمانی روز تولد بوده است میداند که – هر وقتی که گروهی از
اطفال باهم جمع شوند احتمال پراکنده شدن مکروب وجود دارد.
بعضی از مشکالت که شما وطفل دورۀ آمادگی مکتب شما ممکن است با آنها مواجه گرددعبارتند از:


ناراحتی های شکم ،طور مثال نوروویروس یک علت خیلی معمول ایجاد التهاب معده و روده یا "گاسترو" است که به آسانی میتواند در بین
اطفال یک صنف درسی شیوع یابد.
این یک نظر خوب است که پیش از رفتن به داکتر از طفل خود بپرسید که آیا چیزی وجود دارد که وی در مورد آن نگرانی داشته باشد .اغلب
اطفال در صورتی که در مورد چیزی عصبی ونگران باشند از درد شکم و احساس دلبدی شکایت میکنند.

صفحه 28


دانه های پوستی ،طور مثال ،زرد زخم /مرداردانه که به نام "دانه های مکتب" نیز یاد میشود یک عفونت پوستی خیلی ساری است که از سبب
باکتری استافیلوکوکس یا استرپتوکوکس پیدا میشود .زرد زخم بدنما به نظر می آید اما خطرناک نیست و سبب کدام صدمۀ دوامدار در پوست نمی
گردد.
مرض دست پا و دهان یک ویروس معمول دیگراست که عالیم آن میتواند شامل تب باال و آبله های کوچک در داخل دهان ،کف دستها و کف پاها
باشد.



ریزش ،عطسه و سرفه میتوانند در ماه های سردتر بطور مکرر رخ دهند اما معموال جدی نیستند .برخالف زکام عادی ،انفلوانزا ،که به نام فلو
نیز یاد میشود ،میتواند سبب ناراحتی بیشتر گردد .فلو تمایل به داشتن عالیم اضافی مانند تب و دردهای عضالنی دارد که معموال در زکام دیده
نمیشود .معموال اطفال به یک هفته رخصت از مکتب ضرورت دارند تا از فلو بهبود یابند.



شپش سر ،بعضی اوقات به نام "ریشک" نیز یاد میشود ،نوعی از حشره است که سبب نگرانی و مایوسی برای تعدادی از والدین ،معلمان و
اطفال میگردد .عالمۀ اساسی خارش سر است ،شپش سر سبب انتشار مرض نمیشود و با داشتن موی "کثیف" ارتباط ندارد .آنها از طریق تماس
مستقیم مو به مو سرایت میکنند ،چیزی که معموال هنگام بازی ،در آغوش گیری و یا نزدیک در پهلوی هم نشستن رخ میدهد.
مهم است به خاطر داشته باشید که شپش سر بیشتر آزار دهنده است تا خطرناک.

معلومات بیشتر


 impetigo – school soresرا در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.



 head lice - prevention and treatmentرا در  www.health.vic.gov.auجستجو کنید.



برای حالتهای طبی مورد عالقۀ خود در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.



 infectious diseasesرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.

صفحه 29
(عکس و نقل قول) " من از دیشی خواستم که قهرمان صابون باشد و آهنگ " تولدت مبارک" را در تمام طول مدتی که دستهای خود را می شوید
دو بار بخواند ،به این طریق او واقعا مکروبهای دستهای خود را می شوید نه این که فقط دستهای خود را یک ثانیه زیر نل آب بگیرد".
میینگ ،مادر دیشی

وقایه /جلوگیری
امکان ندارد که از انتشار تمام مکروبها در مکتب جلوگیری کرد  ،با این وجود از تعداد زیادی از امراض میتوان با به کارگیری بهداشت /حفظالصحۀ
خوب جلوگیری نمود .استفاده از حفظ الصحه خوب دست ،استفاده از صابون و آب ،یکی از مهمترین راه های کاهش گسترش بیماری های عفونی
است  .ایجاد عادت های سالم و شیوه های مناسب حفظ الصحه دست در دوران طفولیت راه خوبی برای اطمینان از تصمیمات و اقدامات سالم در طول
عمر است
والدین چه میتوانند بکنند
چهار راۀ عمدۀ جلوگیری از انتشار امراض ساری قرار ذیل اند:
 .2آماده کردن فرزند خود را برای آموزش " قهرمان صابون " به منظور کمک به سالم نگهداشتن هم صنفی ها ،دوستان و خانواده :
اطمینان یابید که فرزند شما بطور منظم دستها ی خود را با آب و صابون می شویند و خوب خشک می کنند یا از مالش الکولی دست در صورتی
که آب و صابون موجود نباشند ،استفاده می کند.
 .1شیوه های مؤثر حفظ الصحه را به فرزند خود یادآوری کنید ،به شمول:
 دهان و بینی خود را هنگام عطسه و سرفه بپوشاند ،دستمالهای کاغذی را دور بیندازد و دستهای خود را بشوید.
 .3هنگامی که طفل شما مریض است او را در خانه نگهدارید.
 .1اطمینان یابید که واکسین های طفل شما به روز رسانی شده باشند.
مکاتب چه میکنند
مکتب با شما کار میکند که به کار گیری حفظ الصحه خوب را ترویج نماید ،همچنان تعدادی از اقدامات احتیاطی را به کار میگیرد که از شیوع عفونت
ها جلوگیری نماید .مکاتب همچنین ممکن است از طریق برنامه دستهای پاک به فرزند شما در مورد بهداشت دست ها آموزش دهد.
معلومات بیشتر


قهرمان صابون را در  www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید



برای بررسی منابع برنامه درسی حفظ الصحه دست ،دست های پاک را در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید



 personal hygiene policyرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.

صفحه 22

چه وقت درخانه باید ماند
) عکس و نقل قول) " وقتی که استرید دچار التهاب ملتحمه چشم ( )conjunctivitisگردید داکتر به ما گفت که تا وقتی که ترشح مادۀ لزج چشم وی
متوقف نشده است وی نمی تواند به مکتب برود ،زیرا این مرض بسیار به آسانی انتشار می یابد .داکترگفت اطفال در انتشار امراض قابل اند چون آنها
نسبت به بالغان تمایل بیشتر به تماس بدنی با یکدیگر دارند".
الرز ،پدر استرید

جداسازی
بیرون از مکتب نگهداشتن اطفال مریض ( که به نام "جداسازی" یاد میشود) مؤثرترین طریقۀ محدود ساختن انتشارعفونت در مکتب است.
طبق قانون ویکتوریا ،تعدادی از بیماریهای عفونی وجود دارند که ایجاب میکند که اطفال برای مدت معینی از مکتب بیرون نگهداشته شوند .اینکه کدام
بیماریها و برای چه مدتی ،مربوط به آن است که مرض تا چه حد خطرناک بوده و تا چه حد به آسانی انتشار می یابد.
والدین چه میتوانند بکنند
اگر طفل شما دچار مرض "قابل جداسازی" باشد ،داکتر شما به شما اطالع خواهد داد .شما باید هر چه زودتر به مکتب اطالع دهید و طفل خود را
برای مدتی که داکتر توصیه کرده است در خانه نگهدارید.
مکاتب چه میکنند
برای تعدادی از حالتهای طبی قابل جداسازی ،الزامات اضافی در قانون ویکتوریا برای مکاتب جهت اطالع دادن به وزارت صحت و خدمات انسانی
وجود دارد .اگر طفلی از مکتب تشخیص شده باشد که دچارمرض سیاه سرفه ،سرخکان ،کله چرک "گوشک" ،سرخکانچه و مرض منینگوکوکل یا فلج
اطفال است ،مکتب حتما باید به وزارت صحت و خدمات بشری اطالع دهد .مکتب ،هدایات وزارت را در مورد آنچه باید انجام دهد تا شاگردان حفظ
گردند ،تعقیب خواهد کرد.

صفحه 21
(عکس و نقل قول) " دوماه قبل ازانکه جی شروع به مکتب رفتن نماید ما به استرالیا کوچیدیم .ما به داکتر رفتیم ،وی به ما کمک نمود که تمام واکسین
های جی را به روز رسانی کنیم و تصدیقی برای شامل ساختن به مکتب نیز به ما داد".
لین ،مادر جی

تصدیقنامه وضعیت واکسین
تصدیقنامه وضعیت واکسین بیانیه ای است که نشان میدهد که کدام واکسین ها به طفل شما تطبیق شده است .معمولترین تصدیقنامه بیانیۀ تاریخچۀ ایمن
سازی از دفتر ثبت واکسین طفولیت استرالیا ) (Australian Childhood Immunisation Registerاست.
والدین چه میتوانند بکنند
طبق قانون شما باید تصدیقنامه وضعیت واکسین طفل خود را هنگامی که وی را شامل مکتب ابتدایی میکنید ارائه نمایید .حتی اگر طفل شما هیچ واکسین
نشده باشد ،با آنهم باید به مکتب تصدیق ارائه نمود .برای خواستن یک نقلی از تاریخچۀ واکسین طفل خود به دفتر ثبت واکسین طفولیت استرالیا
) (Australian Childhood Immunisation Registerبا زنگ زدن به شمارۀ  2800 153 809تماس بگیرید یا دفتر ثبت واکسین طفولیت
استرالیا ( ) Australian Immunisation Registerرا برای معلومات بیشتر و منابع در انترنت جستجو کنید.
مکاتب چه میکنند
مکتب یک نقلی از تصدیق را نگهمیدارد تا در صورت شیوع مرض ،اطفال واکسین ناشده به زودی شناسایی شده و از مکتب ،تا آن گاهی که
خطرعفونت رفع گردد ،جدا ساخته شوند.
اطفالی که وضعیت واکسین آنها نا معلوم است ( زیرا به مکتب تصدیق داده نشده است) نیز میتوانند جدا ساخته شوند.
معلومات بیشتر


 Immunisation schedule Victoriaرا در  www.health.vic.gov.auرا برای لیست واکسین طفولیت جستجو کنید.



 school exclusion tableرا در www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.



 immunisation policyرا در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.

صفحه 22

اطفالی که ناراحتی های مزمن دارند
( عکس و نقل قول) "چندرا بعد از یک زکام شدید دچاراستما گردید ،اما این فقط در حالی رخ میدهد که وی در بیرون در سردی دویده باشد .وی
سرفه میکند و سرفه میکند .ما برنامۀ مراقبت از استما را به مکتب داده ایم و همچنان با جنیت معلم وی صحبت کرده ایم .جنیت میداند که به سرفه
گوش بدهد و به وی دوا بدهد .هرکس میداند که چه باید بکنند تا به چندرا کمک کنند".
دیتن ،مادر چندرا
اطفالی که دچار ناراحتی های مزمن هستند نیاز به حمایت اضافی دارند تا بتوانند در مکتب به بهترین صورت به پیش بروند .مکاتب ،والدین ،مراقبت
کنندگان و داکتران همه نقش دارند و آنچه را که نیاز است و توقع میرود باید بدانند تا از طفل شما حمایت کنند.
مکاتب چه میکنند
برای حالت های زیر مکتب ها توسط سیاست های حمایتی خاص هدایت می شوند:





استما(تنگی نفس)
انافلکسی
سیستیک فبروزیس
سرطان






دیابتیس /مرض شکر
آسیب مغزی اکتسابی
صرع
هموفیلی

در اغلب موارد مکاتب با شما و داکتر شما کار میکنند که برنامه ای را طرح نماید تا طفل شما را حمایت نماید که بتواند در مکتب حالت خود را بهتر
اداره نماید.

صفحه 23
والدین چه میتوانند بکنند
شما و مکتب باید با هم کار کنید تا به یک ارتباط و همکاری خوب دوام بدهید .این مهم است که شما:


در مورد ناراحتی فرزند خود در هنگام شمولیت و هنگام تبدیل مکتب معلومات بدهید



به مکتب و معلم کمک کنید که یک برنامه حمایت صحت متعلم را ترتیب دهد



ارتباط خوب را حفظ کنید – با مکتب در مورد مسایلی که به وجود می آیند صحبت کنید



برنامه حمایت صحت متعلم را ساالنه بازبینی کنید و در صورت ضرورت ( مثال بعد از یک حادثه مریضی) برنامه را تغییر دهید.

اگر طفل شما ضرورت به گرفتن دوا در طول ساعات مکتب داشته باشد با معلم وی صحبت کنید که چگونه و چه وقت آنرا باید انجام داد .از شما
خواسته خواهد شد که در مورد نگهداری و دادن دوا هدایات تحریری ارائه کنید .شما همچنین در موقع به گردش روی یا به کمپ رفتن باید دوباره این
معلومات را بدهید.
...یک تذکر خاص در مورد حساسیتها و عدم تحمل غذایی

حساسیت غذایی و عدم تحمل غذایی معموال با هم اشتباه میگردند چون عالیم آنها میتوانند مشابه باشند .اما ،عدم تحمل غذایی سیستم دفاعی
بدن را درگیر نمی سازد و سبب انافللکسی نمیگردد .مکتب معموال اطفال را از به اشتراک گذاری غذا منع میکند .اما به اطفال دچار عدم تحمل
غذایی در مورد غذاهایی که باید از آنها اجتناب کنند ،والدین باید هدایت بدهند

معلومات بیشتر
 specific condition support را در  www.education.vic.gov.auجستجو کنید.


 chronic illness – coping at schoolرا در www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.

 حالتهای صحی مورد عالقۀ خود را در www.betterhealth.vic.gov.auجستجو کنید.

صفحه 11
(عکس و نقل قول) " سلی عکس العمل انافلکتیک به بادام زمینی دارد .پیدا کردن آن بسیار رنج آور بود اما از زمانی که وی بسیار کوچک بود ما آنرا
میدانستیم ،لذا با وجود آنکه شش ساله بود ،وی ممارست زیادی در مورد پرسیدن سوال های صحیح پیش ازان که چیزی را بخورد ،داشت .وی میداند
که باید خود را محفوظ نگهدارد".
جودی ،مادر سلی

حساسیت ها وانافلکسی
انافلکسی یک عکس العمل حساسیت شدید و ناگهانی در وقتی است که یک فرد در معرض مادۀ حساسیت زا قرار میگیردکه میتواند کشنده باشد .بعضی
از مواد معمول حساسیت زا عبارتند از تخم مرغ ،بادام زمینی ،آجیل درختی ( بطور مثال کشیو یا بادام هندی) ،شیرگاو ،ماهی ،حلزون صدفدار،
گزیدن بعضی حشرات و دواها.
مکاتب چه میکنند
وقتی یک شاگردی که تشخیص شده که در معرض خطر انافلکسی قرار دارد شامل مکتب میگردد ،ایجاب میکند که مکاتب پالیسی مدیریت انافلکسی
مکتب خود را تدوین کند ،لذا از مکتب خود در این مورد معلومات بخواهید.
ممنوعیت بعضی از غذاهای خاص در مکاتب توسط وزارت تعلیم وتربیه و کار آموزی ) (Department of Education and Trainingتوصیه
نمی گردد زیرا سبب ایجاد خود خوشنودی بیجامیشود و نظارت و اجرای آن مشکل است.
مکاتبی که در آنها اطفالی که در معرض خطر انافلکسی تشخیص شده شامل میگردند باید استراتیژیهای جلوگیری و مدیریت را به اجرا گذارند .که این
شامل آموزش منظم و به روز رسانی کارمندان و ایجاد طرح مدیریت انافلکسی فردی میگردد تا آنها بدانند که در صورتی که شاگردی دچار عکس
العمل انافلکتیک شد چه باید بکنند.
والدین چه میتوانند بکنند
اگر میدانید که طفل شما در معرض خطر عکس العمل انافلکتیک قرار دارد شما باید یک برنامۀ عمل  )ASCIA Action Plan( ASCIAرا با داکتر
طفل خود تدوین نموده باشید .شما باید این برنامه را به مکتب ارائه دهید .سپس مکتب با شما کار میکند تا یک برنامۀ مدیریت انافلکسی فردی را برای
طفل شما تدوین کند .که این ،شامل استراتیژیهایی میگردد که معروض شدن طفل شما به مادۀ حساسیت زا را کاهش دهد و نیز معلومات ضروری در
مورد نگهداری و استفاده از دواهای ضروری ،بطور مثال اپیپین ارائه نماید.

فهرست
حوادث در مکتب

1

آسیب مغزی اکتسابی

11

حساسیت ها

11

انافلکسی

11

اسما

11

دفترثبت واکسین دورۀ طفولیت دراسترالیا

12

ناشتا /صبحانه

1

زورگویی

21

سرطان

11

سرما خوردگی معمولی

28

زورگویی در فضای مجازی /سایبری

21

سیستیک فبروزیس

11

داکتران دندان

9

دیابت /مرض شکر

11

اسهال

25

نوشیدن

1

صرع/مرگی

11

جداسازی – از مکتب هنگام مریضی

10

ورزش

5

غذا – حساسیت و عدم تحمل

13

غذا  -تغذیه سالم و صحی

3

دوستان

25

التهاب معده و روده (گاسترو)

25

رشد

5

هموفیلی

11

شستن دست

29

مرض دست ،پا و دهن

28

کاله

 21و 23

شپش سر

28

موج گرما

23

حفظ ا لصحه

 28و 29

واکسین کردن

 29و 12

مردار دانه /زرد زخم ( دانه های مکتب) 28
انفلوانزا

28

صدمات در مکتب

1

غذای چاشت

1

سرخکان

10

دوا – مصرف دوا در مکتب

13

مرض منینگوکوکی

10

کله چرک

10

مغزیات – انافلکسی را ببینید

11

بازی

5

دانه های پوستی

28

انعطاف پذیری

21

ایمنی سرک

 20و22

سرخکانچه

10

وقت تماشای تلویزیون

5

کمرویی /خجالتی

25

خواب

8

صابون

 28و 29

حفاظت از آفتاب

21

یاد دادن عطسه زدن

 25و 29

خستگی– به خواب مراجعه کنید

8

واکسین  -واکسین کردن را ببینید

12

ویتامین دی

21

آب

1

سیاه سرفه

10

صفحه پشتی

www.betterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool
نسخه آنالین این جزوه را میتوان در این ویب آدرس یافت .مشاهده نسخه آنالین به طور مستقیم شما را به لینک ویب که در بخش " پیدا کردن معلومات
بیشتر" ذکر شده است می برد.
برای معلومات بیشتر به  www.betterhealth.vic.gov.auیا به  www.education.vic.gov.auمراجعه کنید.

