KHI NÀO TÔI NÊN ĐƯA CON TÔI ĐI HỌC?
Triệu Chứng và Căn Bệnh
Triệu chứng Cảm Lạnh hay Dị Ứng theo Thời Tiết
Nghẹt mũi / chảy nước mũi, hắt hơi, ho nhẹ

Con tôi có nên đi học không?
CÓ – Nếu con em qúi vị có thể tham dự các sinh hoạt
ở trường hãy đưa cháu đi học.

Căng thẳng, Bong gân, và bị Đau

CÓ – Nếu không biết đã có thương tích và con em qúi
vị có thể hoạt động (đi, nói, ăn) em nên đi học. Nếu bị
đau nặng, không ngừng, hay cần những điều chỉnh (gia
cố, băng ACE, có nạng), có tham khảo ý kiến của
người chăm sóc sức khỏe. Bất cứ có điều chỉnh gì
phải có ghi chú của bác sĩ.

Những Bệnh Mãn Tính (Hen suyễn, Tiểu Đường, Dị
Ứng, Tế Bào hình Lưỡi Liềm, Động Kinh, v..v..)

CÓ – Con em qúi vị nên đi học. Nhân viên nhà trường
đã được huấn luyện để giúp đỡ các em về các bệnh
mãn tính và những nhu cầu liên quan. Nếu con em qúi
vị cần giữ thuốc để uống hay giữ trong trường, xin gặp
văn phòng nhà trường để có Mẫu Ủy Quyền có Thuốc.

Bệnh mãn tính trong điều kiện kéo dài cần phải theo dõi nhưng không chữa
được.

Triệu Chứng Kinh Nguyệt

CÓ – Hầu hết những vấn đề về thời kỳ kinh nguyệt
không còn là vấn đề. Nếu vấn đề này nghiêm trọng và
có khó khăn với con gái qúi vị khi ở trường, các em liên
lạc với người chăm sóc sức khỏe ở trường.

Các em không muốn đi học

CÓ – Qúi vị nên giữ con em ở trường học, nhưng cố
gắng xác định những nguyên nhân làm thay đổi. Quan
trọng là nên giữ sự liên lạc thật cởi mở giữa phụ huynh
và nhân viên nhà trường (ban giám hiệu, giáo viên, các
vị cố vấn, v..v..) để bảo đảm con em qúi vị không có
những trải nghiệm xã hội hay khó khăn về học vấn ở
trong trường. Những vấn đề này và những sự việc
khác có thể cần tới sự quan tâm của qúi vị hay nhân
viên nhà trường.

Thường khóc, sợ, phẫn nộ, không muốn tiếp xúc với xã hội, hành vi thay
đổi, đau bao tử, buồn nôn
(Đây có thể là những dấu hiệu trầm cảm, lo âu, căng thẳng sau khi bị chấn
thương, hay sợ hãi)

Phụ huynh bị Bệnh, đi Bệnh Viện, bị Căng Thẳng

CÓ -. Nếu con em của qúi vị vắng mặt vì qúi vị bị bệnh,
sự vắng mặt sẽ không được miễn. Nếu qúi vị không thể
đưa con em đi học vì qúi vị bị bệnh, nên sắp xếp nhờ
một người thân trong gia đình đưa đón các em đi học.
Nên sắp xếp việc này trước được thì rất tốt, trong
trường hợp xẩy ra những chuyện này xẩy ra bất ngờ.

Bị Sốt

KHÔNG – Nếu con em qúi vị bị nóng 100 hay cao hơn,
hãy giữ con em ở nhà cho tới khi sốt xuống thấp hơn
100 trong 24 giờ không phải dùng thuốc hạ sốt. Nếu
sốt không giảm, qúi vị nên hỏi vị chăm sóc sức khỏe

Sốt thường có nghĩa là bệnh, đặc biệt nếu con em qúi vị bị sốt tới 100.0
hay cao hơn cũng như những triệu chứng khác như thay đổi hạnh kiểm, bị
ngứa, đau cổ, buồn nôn, v..v..

Bệnh Tiêu Chảy
Thường bị mất, hay phân có nước có nghĩa là bị bệnh nhưng cũng do thức
ăn và thuốc.

KHÔNG - Nếu, thêm với tiêu chảy, con em qúi vị bị
bệnh, có sốt và buồn nôn, giữ các em ở nhà. Nếu tiếp
tục bị tiêu chảy, qúi vị nên hỏi vị chăm sóc sức khỏe.

Buồn Nôn

KHÔNG – Giữ con qúi vị ở nhà cho tới khi buồn nôn
ngừng trong vòng 24 giờ. Nếu buồn nôn tiếp tục, qúi vị
nên hỏi vị chăm sóc sức khỏe..

Ngứa

KHÔNG – Nếu con em qúi vị bị ngứa không được chẩn
đoán, ghi chú của bác sĩ đã nói em không bị lây nhiễm
và các em có thể bị bắt buộc đi học.
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