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Trẻ khỏe mạnh học tốt hơn
Xin chúc mừng! Quý vị và con quý vị đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới thú vị.
Cũng như với bất kỳ sự thay đổi lớn nào, việc bắt đầu đi học tiểu học đem đến những
thói quen, thử thách và phần thưởng mới.
Việc có được sự chuyển tiếp hạnh phúc, khỏe mạnh có thể đem lại nhiều lợi ích thực sự
sau này. Một sự khởi đầu tích cực khi đến trường có thể tạo nên ở trẻ sự sẵn sàng học
tập và tự tin về những chuyển đổi lớn khác trong cuộc sống.
Và điều quan trọng là trẻ khỏe mạnh học tốt hơn.
Đây cũng là sự bắt đầu của mối quan hệ quan trọng giữa quý vị và trường học của con
quý vị trong việc hỗ trợ con quý vị về sức khỏe thể chất, xã hội và tình cảm bây giờ và
trong suốt những năm đi học của các em.
Mục đích của tập sách này là để:


cung cấp kịp thời cho cha mẹ và người chăm sóc học sinh lớp dự bị một số thông tin
về sức khỏe



cung cấp cho quý vị bức tranh toàn cảnh về vai trò của nhà trường đối với sức khỏe
của con quý vị



hướng quý vị tới các thông tin chi tiết hơn hoặc những mối liên hệ trong các lĩnh vực
mà quý vị và gia đình quý vị đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng các trang nội dung và mục lục để tìm những thông
tin quan trọng đối với quý vị và giữ tập sách này để tham khảo trong tương lai – quý vị sẽ
không bao giờ biết những gì đang chờ quý vị trong cuộc phiêu lưu trường học của mình!
Chúng tôi chúc quý vị một năm học khỏe mạnh và hạnh phúc.

Giáo sư Charles Guest
Giám đốc Y tế

Tiến sĩ Bruce Bolam
Giám đốc Y tế Dự phòng

Tiến sĩ Claire Tobin
Cố vấn Y tế Trưởng

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân
sinh

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân
sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giữ gìn sức khỏe
‘Tôi nhận thấy rằng khi tôi để Jane giúp làm bữa trưa của cháu thì hầu như
cháu đều trả lại hộp cơm trưa trống rỗng vào cuối ngày!’
Catherine, mẹ của Jane

Ăn uống lành mạnh
Đồ ăn mà con quý vị ăn ở trường có thể có ảnh hưởng lớn đến thói quen ăn uống và
sở thích, sự phát triển, năng lượng, mức độ tập trung và khả năng học tập của các
em. Khi nhà trường và gia đình cùng hợp tác để thúc đẩy thói quen ăn uống lành
mạnh, nó có thể có ảnh hưởng tích cực lâu dài đến sự tăng trưởng, phát triển và sức
khỏe của trẻ.
Nhà trường làm gì
Chính sách Dịch vụ Thực phẩm Trường học (School Food Services Policy) và những
nguồn lực hỗ trợ hướng dẫn trường học cung cấp dịch vụ thực phẩm lành mạnh và
xây dựng hướng tiếp cận tổng thể nhà trường đối với ăn uống lành mạnh.
Hướng tiếp cận tổng thể nhà trường đối với ăn uống lành mạnh được ủng hộ và
công nhận bởi Chương trình Thành đạt (Achievement Program).
Dịch vụ Tư vấn Ăn uống Lành mạnh cung cấp tư vấn, nguồn lực và đánh giá thực đơn
để hỗ trợ nhà trường trong việc cung cấp thực phẩm và đồ uống phù hợp với Chính
sách Dịch vụ Thực phẩm Trường học.

Cha mẹ có thể làm gì
Bữa sáng là quan trọng
Thực phẩm dinh dưỡng vào buổi sáng giúp con quý vị hoạt bát và tập trung khi ở
trường. Hãy là một hình mẫu tích cực và cho con quý vị thấy quý vị cũng ăn một bữa
sáng dinh dưỡng. Một bát ngũ cốc ít đường cùng với sữa và trái cây tươi hoặc mứt
hoa quả là một sự khởi đầu tuyệt vời cho cả gia đình.
Bữa trưa ở trường – mang thực phẩm và đồ uống gì
Một bữa ăn trưa được chuẩn bị từ nhà là cách tuyệt vời để con quý vị tìm hiểu về
các loại thực phẩm và đồ uống lành mạnh. Hãy chọn càng nhiều thực phẩm tươi,
chưa qua chế biến càng tốt, cùng với nước uống hoặc một hộp sữa (đông lạnh trong
những tháng nóng). Để có một hộp ăn trưa lành mạnh, hãy bỏ vào trong đó một thứ
từ mỗi nhóm trong 5 nhóm thực phẩm cùng với nước uống.
Hãy xé tấm hình Pick & Mix 1-6 ở giữa tập sách này và dán lên tủ lạnh của quý vị để
tham khảo nhanh chóng và tiện lợi.
Bữa trưa ở trường học – cần hạn chế những thực phẩm và đồ uống nào
Những loại thức ăn hoặc đồ uống chế biến nhiều, ngọt, béo và mặn chỉ nên chiếm
một phần nhỏ trong khẩu phần ăn của con quý vị. Hãy tránh xa bánh kẹo (bao gồm
cả sô-cô-la), khoai tây chiên và nước ngọt trong các bữa trưa ở trường học.
Nhiều siêu thị có các sản phẩm dường như được đóng gói thuận tiện và nhắm đến
các bữa trưa ‘lành mạnh’ ở trường học, nhưng nước ngọt, bánh quy, kẹo, bánh trái
cây, khoai tây chiên và những sản phẩm khác có thể có nhiều đường, muối và chất
béo. Hãy so sánh bảng thông tin dinh dưỡng 'trong 100 gam' trên bao bì sản phẩm
và chọn những sản phẩm có đường, chất béo và muối ít nhất.
Một lưu ý đặc biệt khi tổ chức sinh nhật
Nhiều gia đình thích tổ chức sinh nhật cho con mình tại trường bằng cách đưa cái
gì đó cho cả lớp cùng chia nhau. Điều này có nghĩa là có sự cung cấp khá đều đặn
kẹo và bánh ngọt! Quý vị đừng cảm thấy mình cần phải có một bữa tiệc sinh nhật
ở lớp, thường thì giáo viên sẽ có cách vui vẻ và sáng tạo để ghi nhận ngày sinh
nhật của trẻ, ví dụ như cả lớp cùng hát hoặc cùng đeo một chiếc huy hiệu đặc biệt.

Để tìm hiểu thêm





Tìm kiếm từ school lunches (ăn trưa ở trường) tại www.betterhealth.vic.gov.au
Tìm kiếm từ school food services policy (chính sách dịch vụ thực phẩm
tại trường học) tại www.education.vic.gov.au
Truy cập www.achievementprogram.health.vic.gov.au để tìm kiếm thông
tin về Achievement Program (Chương trình Thành đạt)
Truy cập www.heas.health.vic.gov.au để tìm kiếm thông tin về Healthy
Eating Advisory Service (Dịch vụ Tư vấn Ăn uống Lành mạnh)

‘Caleb và em trai nhận được quà Giáng sinh là chiếc scooter trước khi Caleb
bắt đầu đi học và hóa ra đấy lại là cách tốt nhất để em ra khỏi nhà. Vấn đề duy
nhất là làm sao tôi có thể theo kịp Caleb, vì vậy vợ tôi mua tặng tôi một chiếc
scooter vào ngày sinh nhật của tôi vào tháng ba và bây giờ tất cả chúng tôi
cùng làm việc đó với nhau!’
Darren, cha của Caleb

Hoạt động thể chất và chơi năng động
Trẻ lớp dự bị có nhiều năng lượng và cần thời gian hoạt động bên ngoài để đốt
năng lượng. Tích cực hoạt động thể chất là điều tuyệt vời để giúp con quý vị suy
nghĩ, tập trung và giải quyết vấn đề. Chơi năng động, tại nhà và ở trường, là một
phần quan trọng trong sự phát triển của trẻ.
Các chuyên gia nói gì
Đối với học sinh tiểu học, mỗi ngày cần ít nhất 60 phút hoạt động và không quá
hai tiếng nhìn màn hình, ví dụ xem tivi hoặc chơi điện tử vi tính. Cố gắng
thường xuyên nghỉ giải lao khi ngồi lâu.

Nhà trường làm gì
Giáo dục thể chất được đưa vào chương trình học của tất cả các học sinh từ lớp
dự bị đến lớp 10. Thông qua giáo dục thể chất và thể thao nhà trường, trẻ học
cách di chuyển với kỹ năng và sự tự tin cũng như học về giá trị của việc luyện tập,
đặt mục tiêu, đối mặt thử thách, làm việc theo nhóm và công bằng.
Ngoài hoạt động có cấu trúc này, những thời gian nghỉ ở trường cũng cấp cơ hội
để chơi năng động. Thời gian chơi là một phần quan trọng trong ngày của con
quý vị ở trường vì nó phát triển:








trí tưởng tượng và sáng tạo
kỹ năng giải quyết vấn đề
kỹ năng xã hội, bao gồm việc học cách hòa đồng với người khác và giải
quyết xung đột
kỹ năng thể chất, bao gồm sự phối hợp, cân bằng và linh hoạt
kỹ năng nói và nghe và sự tự tin
hiểu người khác và khả năng chấp nhận sự khác biệt
hiểu về bản thân các em và vị trí của các em trong thế giới này.

Cha mẹ có thể làm gì
Khuyến khích sở thích của con quý vị trong chơi năng động. Những trẻ thích thể
thao và các hoạt động thể chất có xu hướng năng động trong suốt cuộc sống của
mình. Duy trì năng động có thể giúp nâng cao lòng tự trọng, duy trì cân nặng
khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm trong cuộc sống sau
này. Một vài cách để làm điều này bao gồm:





Hãy là một gia đình năng động, như vậy sẽ khiến mọi người vận động và
trẻ thích chơi với cha mẹ.
Cố gắng kết hợp hoạt động thể chất vào thói quen thường ngày của quý
vị, ví dụ đi bộ, đi xe đạp hoặc scooter đến trường, hoặc cùng với con quý
vị dắt chó đi dạo sau giờ học hoặc sau mỗi bữa tối.
Dành đủ thời gian cho chơi năng động. Trẻ đốt cháy năng lượng, phát
triển sự phối hợp của mình và thường vui vẻ khi được tự chơi. Các em
hầu như sẽ chơi năng động mà không cần quý vị can thiệp quá nhiều.






Tận dụng các sân chơi, sân thể thao địa phương hoặc sân trường cho các
trò chơi hoặc hoạt động thể chất, đặc biệt nếu quý vị không có nhiều
không gian ở nhà.
Đảm bảo rằng trẻ em luôn đội mũ bảo hiểm đúng cách khi sử dụng patanh, xe đạp, ván trượt hoặc scooter giữa trường và nhà.
Dĩ nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo con quý vị ở trong một môi
trường an toàn và đảm bảo, nhưng điều này không có nghĩa là quý vị
phải có mặt ở đó mỗi khi con quý vị chơi. Mặc dù việc chơi với con quý vị
sẽ thú vị và quan trọng, nhưng việc khuyến khích sự độc lập của các em
cũng quan trọng.

Một lưu ý đặc biệt về chấn thương ở trường học
Như quý vị có thể đã trải qua, trẻ năng động thường gặp tai nạn. Nếu con quý
vị bị thương ở trường, thì nhà trường đã được trang bị các dụng cụ sơ cứu và
có nhân viên được đào tạo để đánh giá và hành động trong tình huống xảy ra
và, nếu cần thiết, quý vị sẽ được nhanh chóng liên lạc.
Để tìm hiểu thêm





tìm kiếm từ children-keepping them active (trẻ em – để cho các em năng
động) tại www.betterhealth.vic.gov.au
tìm kiếm từ first aid needs policy (chính sách nhu cầu sơ cứu) tại
www.education.vic.gov.au
để biết thêm thông tin về an toàn trẻ em, hãy truy cập www.kidsafevic.com.au
để biết thêm thông tin về đi bộ hoặc đạp xe đến trường, hãy truy cập
www.walktoschool.vic.gov.au hoặc www.bicyclenetwork.com.au

“Đôi khi chúng tôi thấy Barnaby dụi mắt nhiều và một vài lần cháu dường như
không thể nhìn thấy những thứ ở xa. Nhưng đối với những đứa trẻ thì điều
này có thể thực sự khó nói. Dù sao tôi cũng đã ghi điều này vào bản câu hỏi sức
khỏe, và tôi rất mừng là đã làm điều đó vì y tá của trường tiểu học đã thực
hiện kiểm tra thị lực, và hóa ra là cháu cần đeo mắt kiếng. Tôi rất mừng vì
chúng tôi đã phát hiện ra sớm chứ không phải mãi sau này. ”
Hazel, mẹ của Barnaby

Tăng trưởng và phát triển thể chất
Tuổi thơ là một thời gian quan trọng để hình thành thói quen ăn uống, hoạt
động và ngủ để giúp hỗ trợ tăng trưởng và phát triển thể chất lành mạnh.
Nhà trường làm gì
Chương trình Điều dưỡng Trường Tiểu học xác định những trẻ có những khó
khăn tiềm tàng về học tập liên quan đến sức khỏe và đáp lại những quan ngại
của quý vị về sức khỏe và phúc lợi của con quý vị. Các y tá trường tiểu học tới
thăm học sinh lớp dự bị tại trường trong suốt năm đầu tiên các em đi học để
cung cấp đánh giá sức khỏe, thông tin và tư vấn về các hành vi lành mạnh.
Trường học của con quý vị sẽ cung cấp cho quý vị Bản Câu hỏi Sức khỏe Bắt đầu
Đến trường (School Entrant Health Questionnaire) (SEHQ) để hoàn thành trong
năm đầu tiên. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về tiền sử sức khỏe của
con mình và mọi quan ngại của quý vị về sức khỏe và sự phát triển của con quý
vị.
Cha mẹ có thể làm gì



Hoàn thành và nộp lại Bản Câu hỏi Sức khỏe Bắt đầu Đến trường.
Nếu quý vị có bất cứ quan ngại nào về sức khỏe và phúc lợi của con quý
vị, hãy nêu những điều này thông qua SEHQ hoặc thảo luận chúng với
giáo viên của con quý vị và/hoặc bác sĩ gia đình của quý vị bất cứ thời
điểm nào trong năm.

Để tìm hiểu thêm



tìm kiếm từ primary school nursing program (chương trình điều dưỡng
tiểu học) tại www.education.vic.gov.au
tìm kiếm từ growth and development – primary school children (tăng
trưởng và phát triển - học sinh tiểu học) tại www.betterhealth.vic.gov.au

“Jackson khá mệt mỏi khi bắt đầu đi học mặc dù cháu có những ngày ngắn hơn
so với khi còn ở nhà trẻ. Tôi nghĩ rằng sự nỗ lực tổ chức của cháu và tuân thủ
các quy định mới đã thực sự làm cháu mệt mỏi lúc ban đầu. ”
David, cha của Jackson

Ngủ
Trẻ em thường mệt mỏi sau giờ học, đặc biệt là vào đầu năm học. Các em cần
khoảng từ 10 đến 11 giờ ngủ mỗi đêm từ khoảng 7:30 tối. Việc có được một đêm
ngủ ngon giấc giúp con quý vị sẵn sàng đi học vào ngày hôm sau và giữ cho các
em khỏe mạnh thông qua tăng cường hệ miễn dịch của các em.
Cha mẹ có thể làm gì
Một quy trình giờ đi ngủ rất quan trọng. Nó giúp trẻ thư giãn vào cuối ngày và ổn
định trước khi đi ngủ. Hãy thử những điều sau:








Hằng ngày cho các em lên giường và đánh thức dậy vào cùng một thời
điểm. Việc có thể biết trước giúp trẻ cảm thấy an toàn.
Giúp con quý vị thư giãn khoảng một giờ trước khi đi ngủ. Tắt TV và các
thiết bị điện tử và khuyến khích các hoạt động yên tĩnh. Đọc sách cho
hoặc cùng với con quý vị sẽ thực sự có tác dụng.
Lặng lẽ trò chuyện về những gì xảy ra ở trường trong ngày của con quý vị
cũng sẽ giúp con quý vị bày tỏ những sự việc hoặc lo lắng mà các em có
thể có trước khi đi ngủ.
Nếu các em không ngủ ngon giấc, quý vị hãy tự hỏi xem các em có vận
động đầy đủ không.
Nếu không, quý vị có thể làm gì để các em mệt!

Để tìm hiểu thêm


tìm kiếm healthy sleep patterns (thói quen ngủ lành mạnh) tại www.education.vic.gov.au

“ Khi Khrista bị mất chiếc răng đầu tiên ở trường. Giáo viên của em gửi nó về
gia đình trong một phong bì với ghi chú rằng nó đã tạo nên một cuộc thảo luận
của cả lớp về nha sĩ. ”
Pradheep, cha của Khrista

Sức khỏe răng miệng
Những năm đầu tiên đi học răng thường bị lung lay! Hầu hết trẻ sẽ bắt đầu mất
răng sữa từ khoảng thời gian các em lên sáu. Thông thường khi lên 12 tuổi các
em sẽ có toàn bộ răng trưởng thành của mình, ngoại trừ răng khôn.
Nhà trường làm gì
Trường học có thể cung cấp cho quý vị thông tin về cách thức con quý vị có thể
tiếp cận các dịch vụ sức khỏe răng miệng công của Victoria.
Cha mẹ có thể làm gì
Cho đến lúc này, con quý vị có thể đã biết đánh răng, mặc dù các em vẫn có thể
cần sự giúp đỡ của quý vị. Hãy giúp con quý vị đánh răng cho đến khi quý vị chắc
chắn rằng các em có thể tự làm tốt việc đó. Điều này thường diễn ra từ 7 đến 8
tuổi.
Khi răng trưởng thành của con quý vị bắt đầu mọc, quý vị cần:




để những chiếc răng sữa bị lung lay tự rụng ra. Nếu quý vị tìm cách nhổ
răng sữa trước khi nó tự rụng, nó có thể bị gãy và điều này có thể dẫn
đến nhiễm trùng.
duy trì thói quen đánh răng của con quý vị. Các em cần đánh răng mỗi
buổi sáng và buổi tối bằng một bàn chải mềm và kem đánh răng có chứa
flo-rít phù hợp, hãy nhẹ nhàng xung quanh những chiếc răng sữa bị lung
lay. Sau khi đánh răng xong, các em phải nhổ kem đánh răng ra chứ
không được nuốt, hoặc súc miệng thật sạch.

Kiểm tra nha khoa
Mỗi trẻ em có nhu cầu khám răng miệng khác nhau. Hãy nói chuyện với nha sĩ
của quý vị xem bao lâu một lần con quý vị cần kiểm tra nha khoa. Mọi trẻ em
dưới 12 tuổi đều đủ điều kiện nhận dịch vụ sức khỏe răng miệng công của Victoria, bao gồm kiểm tra, tư vấn và điều trị tại các phòng khám nha khoa trong cộng
đồng.
Để tìm hiểu thêm




Để tìm phòng khám nha khoa cộng đồng gần nhất, hãy nhấn vào ‘find a
clinic’ tại
www.dhsv.org.au hoặc điện thoại số 1300 360 054.
Để tìm nha sĩ tư nhân, hãy nhấn vào ‘find a dentist’ tại www.ada.org.au

“ Chúng tôi sống khá gần trường nên tôi đi bộ cùng với Lilah và Charlie đến đó,
và tôi cũng thường đi cùng với hai đứa trẻ con hàng xóm của chúng tôi. Các
cháu đã tạo ra một trò chơi thực tế từ việc 'dừng lại, lắng nghe, nhìn, suy nghĩ'
– các cháu thay phiên nhau hô to bất cứ khi nào chúng tôi đi đến góc đường.
Nó có thể ồn ào!”
Mẹ của Karen, Lilah và Charlie

Đến trường an toàn
Cho đến khi lên khoảng 10 hoặc 11 tuổi, trẻ không có các kỹ năng và năng lực thể
chất cần thiết để ở một mình an toàn trên đường. Cách tốt nhất để trẻ tìm hiểu
là dưới sự hướng dẫn của người lớn, trong giao thông thực tế, trong các tình
huống hàng ngày như đến trường và từ trường về nhà.
Nhà trường làm gì
Cùng với cha mẹ và người chăm sóc, trường học chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ học
sinh trở thành những hành khách, người đi bộ, người đi xe đạp và cuối cùng là
người lái xe hơi có trách nhiệm. Giáo dục an toàn giao thông được đưa vào
chương trình giảng dạy của nhà trường.

Cha mẹ có thể làm gì
Dạy trẻ em Dừng lại. Nhìn. Lắng nghe. Suy nghĩ.
Đi bộ (hoặc đi xe đạp hoặc scooter) đến trường cùng với con quý vị là cách tuyệt
vời để bắt đầu một ngày mới và củng cố nhận thức về an toàn giao thông của
con quý vị. Trẻ dưới 12 tuổi được phép đi xe trên đường đi bộ và người lớn cũng
được đi cùng với các em. Tại những chỗ đường giao nhau, hãy củng cố những bài
học ở trường bằng yêu cầu con quý vị:





DỪNG LẠI một bước cách xa con đường.
NHÌN tất cả các hướng xem giao thông đang đến gần.
LẮNG NGHE tất cả các hướng xem giao thông đang đến gần.
SUY NGHĨ xem liệu có an toàn để qua đường hay không – khi đường
quang và mọi phương tiện giao thông đều dừng lại. Khi qua đường, hãy
đi thẳng sang đường. Hãy quan sát và lắng nghe giao thông khi qua
đường.

Hãy cảnh giác ở những điểm đón và thả trẻ
Hãy giữ cho tất cả mọi người an toàn vào những giờ bận rộn tại trường học bằng
cách:




tôn trọng giới hạn tốc độ và biển đậu xe xung quanh trường
nhớ rằng trẻ làm những điều không dự đoán trước được – các em có thể
không nhận thức về quý vị, vì vậy quý vị cần phải nhận thức về các em
hãy cho con quý vị biết rằng nếu quý vị đến đón các em muộn vài phút,
các em cần ở lại trong sân trường hoặc văn phòng nhà trường, cùng với
một giáo viên cho đến khi quý vị đến nơi.

Để tìm hiểu thêm




tìm kiếm từ safe to school (an toàn tại trường) tại www.vicroads.vic.gov.au
tìm kiếm từ traffic safety education (giáo dục về an toàn giao thông) tại
www.education.vic.gov.au
để biết thêm thông tin về an toàn cho trẻ em, hãy truy cập www.kidsafevic.com.au

“ Chúng tôi gặp khó khăn trong việc nhớ mọi thứ chúng tôi phải chuẩn bị mỗi
ngày khi đến trường, vì vậy chúng tôi có một danh sách dài trên tường của
Emily, trong đó có từ ‘nón’ ở trên đầu mỗi ngày! ”
Karin, mẹ của Emily

Chống nắng
Tiếp xúc quá nhiều với bức xạ tia cực tím mặt trời (UV) có thể dẫn đến ung thư
da. Nhưng tiếp xúc không đủ ánh nắng mặt trời có thể bị thiếu vitamin D; một
vitamin cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh cơ bắp và xương. Điều quan
trọng là tìm ra sự cân bằng khỏe mạnh. Bức xạ UV không giống như sức nóng từ
mặt trời, cái mà chúng ta cảm thấy được, hoặc ánh sáng, cái mà chúng ta nhìn
thấy được. Các mức UV có thể đủ cao để làm hỏng da vào những ngày mát hoặc
nhiều mây.
Nhà trường làm gì




Chính sách chống nắng và tia UV (sun and UV protection policy) hướng
dẫn trường học sử dụng các biện pháp chống nắng tổng hợp trong
những thời gian cần chống nắng ban ngày khi mức UV đạt từ 3 trở lên
(thường là từ tháng 9 đến cuối tháng 4 năm sau ở Victoria).
Trường học không đóng cửa vào những ngày có nhiệt độ khắc nghiệt
(hoặc mưa lớn), tuy nhiên trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt (ví
dụ: trong những đợt nắng nóng), thời gian giải lao và tan học có thể
được điều chỉnh.

Cha mẹ có thể làm gì


Thời gian chống nắng tại khu vực của quý vị cho quý vị biết khi nào quý vị
cần bảo vệ làn da của mình. Quý vị có thể tìm thấy thời gian chống nắng
tại trang mạng của Cục Khí tượng (www.bom.gov.au/uv/). Hàng ngày
quý vị hãy kiểm tra những thời gian này để biết có cần chống nắng hay



không. Ngoài ra, quý vị hãy tải ứng dụng SunSmart để nhận thông báo
khi chỉ số UV vượt quá giới hạn an toàn.
Dạy các em bằng việc nêu gương và củng cố thói quen an toàn dưới trời
nắng. Trong những thời gian chống nắng, hãy mặc quần áo chống nắng,
bôi kem chống nắng phổ rộng, chống nước SPF 30 (hoặc cao hơn), đội
một chiếc nón rộng vành, tìm kiếm bóng râm và đeo kính râm.

Để tìm hiểu thêm





tải miễn phí ứng dụng SunSmart tại www.sunsmart.com.au/app
tìm kiếm từ sun and UV protection policy (chính sách chống nắng hoặc
UV) hoặc school hours policy (chính sách giờ học) tại www.education.vic.gov.au
tìm kiếm từ skin cancer – children (ung thư da ở trẻ em) tạI www.betterhealth.vic.gov.au

Nóng khắc nghiệt
Nóng khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, nhưng những người có nguy
cơ cao nhất là từ 65 tuổi trở lên, đặc biệt nếu họ bị cô lập, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ,
và những người bị bệnh từ trước. Trong thời gian nóng khắc nghiệt, quý vị rất dễ
bị mất nước hoặc cơ thể bị quá nóng. Nếu điều này xảy ra, quý vị có thể bị chuột
rút vì nóng, kiệt sức vì nóng hoặc say nắng. Say nắng là một trường hợp khẩn cấp
về y tế, có thể gây tổn thương vĩnh viễn các cơ quan trọng yếu trong cơ thể hoặc
thậm chí tử vong. Nóng khắc nghiệt cũng có thể làm cho các căn bệnh hiện tại tồi
tệ hơn.
Cha mẹ có thể làm gì






Dạy các em bằng việc nêu gương và củng cố thói quen tốt. Bôi kem
chống nắng, mặc quần áo thoáng rộng và nhẹ và đội mũ chống nắng phù
hợp.
Đảm bảo trẻ có đủ nước để uống trong thời tiết nóng.
Tránh uống quá nhiều đường - nước là tốt nhất.
Khuyến khích trẻ em tránh ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt và
giảm mức độ hoạt động - tránh hoặc giới hạn các hoạt động thể chất
như thể thao ngoài trời.





Giữ năng lượng bằng cách thường xuyên ăn các bữa ăn nhỏ và ăn lạnh
nếu có thể, ví dụ như rau trộn.
Nghỉ ngơi thường xuyên khi có thể và ở trong bóng râm.
An toàn thực phẩm cũng quan trọng, vì vậy hãy nghĩ đến ăn trưa bằng
đồ ăn có khả năng chịu nhiệt như rau trộn hoặc bánh sandwich rau trộn.
Bỏ cục chườm đá vào trong hộp ăn trưa để giữ lạnh bữa ăn trưa vào
những ngày nóng.

Để tìm hiểu thêm



truy cập www.betterhealth.vic.gov.au/heat
Đăng ký nhận cảnh báo về sức khỏe trong ngày nóng
www.health.vic.gov.au/subscribe/

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

Phát triển xã hội và tình cảm
“ Khi Zahid bắt đầu đi học, cháu chỉ biết một bạn gái đã cùng đi nhà trẻ với
cháu. Giáo viên xếp các cháu ngồi cạnh nhau ngay từ đầu để các cháu không
cảm thấy cô đơn và kể từ đó cháu đã có nhiều bạn mới.”
Aman, cha của Zahid

Tính kiên cường
Từ 'tính kiên cường' được dùng để mô tả khả năng một người đối phó, thích
nghi, học tập và phát triển khi đối mặt với thay đổi, thách thức hoặc nghịch cảnh.
Trong khi một số trẻ thấy khó khăn hơn so với những trẻ khác, mọi trẻ em đều
có thể xây dựng các chiến lược đối phó tích cực mà sẽ có lợi cho các em trong
cuộc sống.
Nhà trường làm gì
Trường học của quý vị sẽ hỗ trợ con quý vị học những kỹ năng sống có giá trị,
như xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm sự giúp đỡ, và đưa ra quyết định. Môi
trường học cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển như mọi
người. Tại trường tiểu học trẻ có thể học để hiểu và khẳng định bản thân, hòa
đồng với những trẻ khác, đối mặt với thách thức, kết bạn và giải quyết xung đột tất cả những kỹ năng cá nhân mà các em sẽ cần ở tuổi vị thành niên và trưởng
thành.

Cha mẹ có thể làm gì
Cha mẹ và người chăm sóc có thể giúp con mình xây dựng tính kiên cường bằng
cách:






biến ngôi nhà thành một nơi an toàn và hạnh phúc
khen ngợi con quý vị khi có hành vi tốt
đề ra các quy tắc rõ ràng và làm theo chúng
hành xử theo cách quý vị muốn con quý vị hành xử trong các mối quan
hệ của quý vị với bạn bè và gia đình
dành thời gian đặc biệt để nói chuyện với và lắng nghe con quý vị - điều
này cho các em biết các em là những người giá trị và quan trọng.

Để tìm hiểu thêm


tìm kiếm building resilience (kiên cường khi bị ăn hiếp) tại www.education.vic.gov.au

Kết bạn
Bắt đầu đến trường có thể là thời gian lo lắng đối với con quý vị vì những quy
định mới, giáo viên mới và nhiều trẻ em mới. Một số trẻ kết bạn mới dễ dàng,
trong khi những trẻ khác cần thời gian để làm quen. Cả hai cách đều bình
thường.
Nhà trường làm gì
Giáo viên của con quý vị giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con quý vị
kết bạn. Giáo viên có thể xác định trẻ nào hay nói chuyện, tự tin và giỏi trong
việc giao tiếp với trẻ khác và những trẻ nào hơi dè chừng hơn. Họ sẽ bố trí lớp
học và các nhóm để phát huy các điểm mạnh của từng trẻ.
Cha mẹ có thể làm gì



Hãy để con quý vị biết rằng nếu một trẻ không muốn chơi với con quý vị,
các em vẫn có bạn và những người quan tâm đến các em.
Khuyến khích những sở thích của con quý vị và để các em tham gia các
câu lạc bộ hoặc các nhóm có sở thích tương tự.









Việc con quý vị có một người bạn đặc biệt hoặc nhiều người bạn không
quan trọng miễn là các em hạnh phúc và toại nguyện.
Đừng hoảng hốt khi quý vị phát hiện ra rằng tình bạn của con quý vị
thường lên xuống.
Giúp các em hiểu rằng xung đột là một phần bình thường của cuộc sống
hàng ngày và chúng có thể đối phó được.
Giúp các em duy trì tình bạn ở ngoài trường để các em biết rằng thế giới
này rộng lớn hơn sân chơi trường học.
Nói chuyện với con quý vị về sự tha thứ. Việc có thể bỏ qua và tha thứ
những lỗi lầm và buồn bực là những cách chắc chắn để giữ những người
bạn tốt.
Việc con quý vị bắt đầu đến trường cũng là một cơ hội tuyệt vời để quý
vị kết bạn mới với những phụ huynh khác – việc có một mạng lưới hỗ trợ
là những phụ huynh khác có thể là vô giá.

Để tìm hiểu thêm


Tìm kiếm từ school age friendships (tình bạn tuổi đến trường) tại
www.raisingchildren.net.au

Ăn hiếp
Ăn hiếp là một vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả mọi người trong một cộng
đồng nhà trường. Là cha mẹ, quý vị đều muốn con mình cảm thấy an toàn và
được an toàn ở trường học. Cách tốt nhất để giải quyết việc ăn hiếp (kể cả ăn
hiếp trên mạng) là nhà trường, học sinh và cha mẹ hợp tác cùng nhau.
Trường học đối phó với việc ăn hiếp như thế nào
Trường học của quý vị sẽ thúc đẩy một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ và
tôn trọng, nơi mà việc ăn hiếp không được dung thứ và các mối quan hệ tích cực
được tích cực khuyến khích.
Tất cả các trường công tại Victoria được khuyến khích ủng hộ chiến dịch Ngăn
chặn Ăn hiếp trong đó cung cấp các công cụ để giúp học sinh, cha mẹ, giáo viên
và hiệu trưởng nhà trường cùng nhau hợp tác để ngăn chặn và đối phó với việc
ăn hiếp.

Cha mẹ có thể làm gì
Nếu quý vị lo lắng rằng con mình đang bị ăn hiếp, quấy rối hoặc tổn thương thể
chất, hãy nói chuyện với nhà trường của quý vị. Nhân viên nhà trường hiểu rằng
việc thông báo rằng con quý vị bị ăn hiếp có thể là ức chế và sẽ phản hồi và điều
tra bất cứ báo cáo nào về ăn hiếp.
Họ sẽ cố gắng hỗ trợ quý vị và con quý vị nhiều nhất có thể và để quý vị tham gia
các thảo luận về các chiến lược khả thi.
Để tìm hiểu thêm


Vào phần ‘I am a Parent’ (Tôi là Cha/Mẹ) trong Bully Stoppers (Ngăn
chặn Ăn hiếp): www.education.vic.gov.au/bullystoppers

Diệt vi trùng
“Tôi đã dạy Ethan ho vào khuỷu tay áo của mình nếu cháu không có khăn giấy.
Điều này có nghĩa là cháu không lây lan vi trùng khi sờ vào đồ vật bằng bàn tay
đã hắt hơi vào.”
Liz, mẹ của Ethan

Những vấn đề sức khỏe phổ biến ở trẻ độ tuổi đi học
Như bất cứ cha mẹ nào có trẻ đi học mẫu giáo, nhà trẻ hay thậm chí một bữa
tiệc sinh nhật đều biết - bất cứ khi nào một nhóm trẻ chơi với nhau thì đều là cơ
hội nhiễm trùng lây lan!
Một số vấn đề sức khỏe mà quý vị và con lớp dự bị của quý vị có thể gặp phải
bao gồm:






Đau bụng, ví dụ Norovirus là nguyên nhân rất phổ biến gây viêm dạ dày
ruột, hay "dạ dày", có thể dễ lây lan giữa các trẻ trong lớp học.
Trước khi đến gặp bác sĩ, có thể quý vị nên hỏi con mình xem liệu có bất
cứ điều gì mà các em đang cảm thấy lo lắng. Thông thường, trẻ hay lo
lắng hoặc lo âu khi bị đau bụng hoặc cảm thấy ốm.
Mụn da, ví dụ, Chốc lở, còn được gọi là "lở loét học đường", là một bệnh
nhiễm trùng da rất dễ lây do Tụ cầu khuẩn hay vi Khuẩn liên cầu gây ra.
Bệnh chốc lở trông khó coi, nhưng nó không nguy hiểm và không gây ra
bất cứ tổn hại lâu dài nào cho da.
Bệnh tay chân miệng là một vi rút phổ biến khác với các triệu chứng có
thể bao gồm sốt cao và mụn nước nhỏ ở bên trong miệng, lòng bàn tay
và lòng bàn chân.
Sổ mũi, hắt hơi và ho có thể xảy ra thường xuyên vào những tháng lạnh
nhưng thường không nghiêm trọng. Không giống như cảm lạnh thông
thường, bệnh cúm, còn được gọi là cúm, có thể gây phiền hà hơn. Cúm
có xu hướng đi cùng các triệu chứng bổ sung như sốt, đau cơ và đau
nhức, là những thứ thường không đi cùng với cảm lạnh. Thông thường
trẻ cần nghỉ học ít nhất một tuần để phục hồi từ cúm.



Chí đầu, đôi khi được gọi là 'chí rận', là một loại côn trùng tiếp tục gây lo
ngại và bực mình đối với một số cha mẹ, giáo viên và trẻ em. Triệu chứng
chính là ngứa da đầu. Chí đầu không phải là bệnh lây lan và không liên
quan đến việc tóc 'bẩn'. Chúng lây lan qua đường tiếp xúc tóc trực tiếp,
xảy ra khi trẻ chơi đùa, ôm ấp hay ngồi sát nhau.
Điều quan trọng cần nhớ là chí đầu gây khó chịu chứ không nguy hiểm.

Để tìm hiểu thêm





tìm kiếm từ impetigo – school sores (chốc lở - lở loét học đường) tại
www.betterhealth.vic.gov.au
tìm kiếm từ head lice – prevention and treatment (chí đầu – phòng
ngừa và điều trị) tại www.betterhealth.vic.gov.au
tìm kiếm vấn đề mà quý vị quan tâm tại www.betterhealth.vic.gov.au
tìm kiếm từ infectious diseases policy (chính sách về bệnh lây nhiễm) tại
www.education.vic.gov.au

“Tôi bảo Deshi là một anh hùng xà bông và hát bài ‘Chúc mừng Sinh nhật’ hai
lần trong khi cháu rửa tay. Bằng cách đó cháu sẽ thực sự rửa sạch vi trùng thay
vì chỉ cho tay dưới vòi nước một giây.”
Meiying, mẹ của Deshi

Phòng ngừa
Ngăn chặn việc lây lan của tất cả các loại vi trùng ở trường học là không thể, tuy
nhiên, nhiều bệnh có thể được phòng ngừa đơn giản bằng cách thực hành vệ
sinh tốt. Thực hành vệ sinh bàn tay tốt, sử dụng xà bông và nước, là một trong
những cách quan trọng nhất để giảm lây lan các bệnh truyền nhiễm. Tạo thói
quen lành mạnh và thực hành vệ sinh bàn tay tốt trong thời thơ ấu là một cách
tốt để đảm bảo trẻ có các quyết định và hành động lành mạnh suốt đời.
Cha mẹ có thể làm gì
Bốn cách chính để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh truyền nhiễm là:
1. Cho con quý vị luyện tập làm 'anh hùng xà bông' để giúp giữ cho các bạn
trong lớp, bạn bè và gia đình khỏe mạnh:
 bảo đảm con quý vị thường xuyên rửa tay bằng xà bông và nước
và lau khô thật kỹ hoặc sử dụng nước rửa tay có cồn nếu không
có xà phòng và nước;
2. Nhắc nhở con quý vị về các phương pháp vệ sinh hiệu quả, bao gồm:
 che mũi và miệng khi các em hắt hơi hoặc ho, vứt bỏ giấy lau tay
và rửa sạch tay.
3. Giữ con quý vị ở nhà khi các em không khỏe.
4. Đảm bảo việc chủng ngừa của con quý vị được cập nhật.
Nhà trường làm gì
Nhà trường sẽ hợp tác cùng với quý vị để thúc đẩy thực hành vệ sinh tốt, cũng
như áp dụng những biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của bệnh
truyền nhiễm. Nhà trường cũng có thể dạy con quý vị về vệ sinh bàn tay thông
qua việc sử dụng tài liệu chương trình giáo dục Clean Hands (Bàn tay Sạch).

Để tìm hiểu thêm




tìm kiếm từ soapy hero (anh hùng xà bông) tại www.betterhealth.vic.gov.au
tìm kiếm từ clean hands (bàn tay sạch) tại www.education.vic.gov.au để
kiểm tra chương trình giáo dục vệ sinh bàn tay
tìm kiếm từ personal hygiene policy (chính sách vệ sinh cá nhân) tại
www.education.vic.gov.au

Khi nào thì ở nhà
“Khi Astrid bị bệnh viêm kết mạc bác sĩ nói với chúng tôi rằng cháu không thể
đến trường cho tới khi mắt của em hết ‘ra chất nhờn’, vì nó lây lan rất dễ. Bác
sĩ nói rằng trẻ nhỏ rất dễ lây lan mầm bệnh vì các em có xu hướng tiếp xúc cơ
thể với nhau nhiều hơn người lớn.”
Lars, cha của Astrid

Cách ly
Giữ không cho trẻ bị ốm đến trường (gọi là ‘cách ly’) là cách hiệu quả nhất để
hạn chế việc lây lan bệnh truyền nhiễm trong trường học.
Theo pháp luật tiểu bang Victoria, có một số hoàn cảnh lây nhiễm bắt buộc trẻ
em không được đến trường trong những khoảng thời gian nhất định. Hoàn cảnh
như thế nào và thời gian bao lâu phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm và khả năng
lây lan của bệnh.
Cha mẹ có thể làm gì
Bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị biết liệu con quý vị có một hoàn cảnh ‘có thể cách
ly’ hay không. Quý vị sẽ cần cho nhà trường biết càng sớm càng tốt và giữ con
quý vị ở nhà trong khoảng thời gian bác sĩ đã tư vấn.
Nhà trường làm gì
Đối với một số căn bệnh cần cách ly, luật pháp Victoria yêu cầu các trường học
phải thông báo cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Nếu một học sinh được chuẩn
đoán mắc bệnh ho gà (còn được gọi là ‘ho gà’), sởi, quai bị, rubella, viêm màng
não cầu khuẩn hoặc bại liệt, nhà trường phải thông báo với Bộ Y tế và Dịch vụ
Nhân sinh. Sau đó, nhà trường sẽ phải làm theo chỉ dẫn của bộ về việc phải làm
gì để bảo vệ học sinh.

“Chúng tôi chuyển đến Úc hai tháng trước khi Jai bắt đầu đi học. Chúng tôi đã
đến bác sĩ để giúp chúng tôi cập nhật toàn bộ chủng ngừa của Jai và cấp cho
chúng tôi một giấy chứng nhận để đăng ký nhập học.”
Lin, mẹ của Jai

Giấy chứng nhận tình trạng chủng ngừa
Một giấy chứng nhận tình trạng chủng ngừa là văn bản cho thấy những vắc-xin
mà con quý vị đã chích ngừa. Giấy chứng nhận phổ biến nhất là Thông báo Lịch
sử Chủng ngừa của cơ quan Đăng ký Chủng ngừa Úc.
Cha mẹ có thể làm gì
Theo luật, quý vị phải cung cấp giấy chứng nhận tình trạng chủng ngừa của con
mình khi đăng ký vào trường tiểu học. Kể cả khi con quý vị chưa tiêm bất cứ vắcxin nào, giấy chứng nhận vẫn phải được cung cấp cho nhà trường. Để yêu cầu
một bản Thông báo Lịch sử Chủng ngừa, hãy liên lạc với cơ quan Đăng ký Chủng
ngừa Úc bằng cách gọi số 1800 653 809 hoặc tìm kiếm trên mạng từ Australian
Immunisation Register (Đăng ký Chủng ngừa Úc) để biết thêm thông tin và tài
liệu.
Nhà trường làm gì
Nhà trường sẽ giữ một bản sao giấy chứng nhận để trong trường hợp dịch bệnh
bùng phát những trẻ chưa được chủng ngừa có thể nhanh chóng được phát hiện
và cách ly khỏi trường học cho đến khi nguy cơ lây nhiễm không còn.
Những trẻ không có tình trạng chủng ngừa (do giấy chứng nhận chưa được gửi
đến trường) cũng sẽ bị cách ly.
Để tìm hiểu thêm


tìm kiếm từ immunisation schedule Victoria (chương trình chủng ngừa
Victoria) tại www.health.vic.gov.au để biết danh mục vắc-xin dành cho
trẻ nhỏ.




tìm kiếm từ school exclusion table (bảng các bệnh không được đến
trường) tại www.health.vic.gov.au
tìm kiếm từ immunisation policy (chính sách chủng ngừa) tại www.education.vic.gov.au

Trẻ bị bệnh mãn tính
“Chandra bị bệnh hen suyễn sau khi cháu bị lạnh tồi tệ, nhưng nó chỉ xảy ra khi
cháu chạy lâu ngoài trời dưới thời tiết lạnh. Cháu ho và ho. Chúng tôi đã cung
cấp bản Kế hoạch Chăm sóc Hen suyễn cho nhà trường và chúng tôi cũng đã
nói chuyện với giáo viên của Chandra, tên là Jeanette. Jeanette biết phải lưu ý
tiếng ho như thế nào và đưa cho cháu ống thở. Mọi người đều biết cần phải
làm gì để giúp đỡ Chandra.”
Dayton, mẹ của Chandra

Trẻ bị bệnh mãn tính cần nhiều hỗ trợ hơn bình thường để học tốt ở trường.
Trường học, cha mẹ, người chăm sóc và bác sỹ đều có vai trò và nhu cầu hiểu
cần và mong đợi gì để giúp đỡ con quý vị.
Nhà trường làm gì
Nhà trường được hướng dẫn bởi các chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các bệnh,
bao gồm:


hen suyễn



tiểu đường



xơ nang



chấn thương não



sốc phản vệ



động kinh



ung thư



máu loãng

Trong hầu hết các trường hợp, trường học sẽ hợp tác với quý vị và bác sĩ của quý
vị để xây dựng một kế hoạch hỗ trợ cho con quý vị để quản trị bệnh của con quý
vị tại trường học.
Cha mẹ có thể làm gì

Quý vị và nhà trường cần cùng nhau hợp tác để thiết lập và duy trì thông tin liên
lạc và hợp tác tốt. Điều quan trọng là quý vị cần phải:





chia sẻ thông tin về bệnh của con quý vị khi ghi danh và khi nhu cầu thay
đổi
giúp trường học và giáo viên xây dựng một Kế hoạch Hỗ trợ Sức khỏe
Học sinh
duy trì thông tin liên lạc tốt – trao đổi với nhà trường về các vấn đề khi
phát sinh
định kỳ hàng năm rà soát Kế hoạch Hỗ trợ Sức khỏe Học sinh và khi cần
thiết hãy chỉnh sửa kế hoạch (ví dụ, sau một đợt bị bệnh).

Nếu con quý vị cần phải dùng thuốc trong giờ học, hãy nói chuyện với giáo viên
của các em về cách thức và thời điểm cần phải làm điều này. Quý vị có thể được
yêu cầu cung cấp hướng dẫn bằng văn bản cho việc quản lý và sử dụng thuốc.
Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp thông tin này cho những chuyến dã ngoại hay
cắm trại.
Một lưu ý đặc biệt về dị ứng và không dung nạp thực phẩm
Dị ứng thực phẩm và không dung nạp thực phẩm thường bị nhầm lẫn với
nhau, vì các triệu chứng có thể giống nhau. Tuy nhiên, không dung nạp thực
phẩm không liên quan đến hệ miễn dịch và không gây ra sốc phản vệ. Thông
thường, trường học ngăn chặn trẻ chia sẻ đồ ăn. Tuy nhiên, trẻ bị không dung
nạp thực phẩm cần được cha mẹ hướng dẫn về các loại thực phẩm cần tránh.
Để tìm hiểu thêm




Tìm kiếm từ specific condition support (hỗ trợ với tình trạng đặc biệt) tại
www.education.vic.gov.au
Tìm kiếm từ chronic illness – coping at school (bệnh mãn tính – xử lý tại
trường học) tại www.betterhealth.vic.gov.au
Tìm kiếm tình trạng sức khỏe mà quý vị quan tâm tại www.betterhealth.vic.gov.au

“Sally bị phản ứng sốc phản vệ với đậu phộng. Chúng tôi rất buồn khi phát hiện
ra điều đó, nhưng chúng tôi đã biết điều đó kể từ khi cháu còn rất nhỏ, vì vậy
mặc dù cháu chỉ mới sáu tuổi, nhưng cháu đã được thực hành nhiều về việc
đặt câu hỏi đúng trước khi cháu sẽ ăn một cái gì đó. Cháu biết rằng cháu cần
phải giữ an toàn cho chính mình.”
Jodi, mẹ của Sally

Dị ứng và sốc phản vệ
Sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng và bất ngờ khi một người tiếp
xúc với chất gây dị ứng mà có thể gây tử vong. Một số chất gây dị ứng phổ biến
bao gồm trứng, đậu phộng, hạt cây (ví dụ hạt điều), sữa bò, cá và động vật có vỏ,
vết đốt của một số côn trùng và thuốc.
Nhà trường làm gì
Khi một học sinh được ghi danh tại một trường học được chẩn đoán có nguy cơ
bị sốc phản vệ, trường học đó bắt buộc phải xây dựng Chính sách Quản trị Sốc
phản vệ Trường học của họ, vì vậy hãy hỏi trường học của quý vị về việc này. Bộ
Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích việc cấm một số loại thực phẩm cụ thể
trong trường học, vì điều này có thể tạo ra một cảm giác tự mãn và rất khó để
giám sát và thực thi.
Những trường học có những học sinh theo học được chẩn đoán có nguy cơ bị
sốc phản vệ phải có sẵn các chiến lược phòng ngừa và quản trị. Điều này bao
gồm việc thường xuyên đào tạo và cập nhật cho nhân viên và xây dựng một Kế
hoạch Quản trị Sốc phản vệ Cá nhân để họ biết phải làm gì nếu một học sinh bị
sốc phản vệ.
Cha mẹ có thể làm gì
Nếu quý vị biết rằng con quý vị có nguy cơ bị sốc phản vệ, quý vị sẽ phải cùng với
bác sĩ của con quý vị xây dựng một Kế hoạch Hành động ASCIA. Quý vị phải cung
cấp kế hoạch này cho trường học. Sau đó, trường học sẽ hợp tác với quý vị để

xây dựng một Kế hoạch Quản trị Sốc phản vệ Cá nhân cho con quý vị. Điều này sẽ
bao gồm các chiến lược giảm thiểu sự tiếp xúc của con quý vị với chất gây dị ứng
cũng như các thông tin về lưu trữ và sử dụng bất cứ loại thuốc cần thiết nào, ví
dụ epipen.

Mục lục
Tai nạn ở trường học
Chấn thương não
Dị ứng
Sốc phản vệ
Hen suyễn
Đăng ký Chủng ngừa Úc
Bữa sáng
Ăn hiếp
Ung thư
Cảm lạnh thông thường
Ăn hiếp trên mạng
Xơ nang
Nha sĩ
Tiểu đường
Tiêu chảy
Uống nước
Uống nước - thời tiết nóng
Động kinh
Cách ly - khỏi trường học khi bị ốm
Thể dục

Thực phẩm - dị ứng, không dung nạp
Thực phẩm - ăn uống lành mạnh
Bạn bè
Viêm dạ dày ruột (dạ dày)
Sự tăng trưởng
Máu khó đông
Rửa tay
Bệnh tay chân miệng
Nón
Chí đầu
Những đợt nắng nóng
Vệ sinh
Chủng ngừa
Bệnh chốc lở (lở loét học đường)
Bệnh cúm/cúm
Bị thương ở trường
Bữa trưa
Sởi
Thuốc - sử dụng ở trường
Bệnh viêm màng não
Quai bị

Hạt - xem sốc phản vệ
Chơi
Mẩn ngứa
Tính kiên cường
An toàn đường bộ
Rubella
Thời gian xem màn hình
Nhút nhát - xem bạn bè
Ngủ
Xà bông
An toàn ngoài nắng
Dạy hắt hơi
Mệt - xem ngủ
Chủng ngừa - xem chủng ngừa
Vitamin D
Nước
Ho gà

www.betterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool
Một phiên bản trực tuyến của tập sách này có thể được tìm thấy tại địa chỉ trang
mạng này. Khi xem phiên bản trực tuyến, quý vị sẽ được đưa trực tiếp đến các
liên kết mạng được đề cập trong các phần 'Để tìm hiểu thêm'.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.betterhealth.vic.gov.au hoặc www.education.vic.gov.au

