ਹਾਲਟਨ ਡਿਸਡਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ

ਪ੍ਿਸ਼ਾਸਡਨਕ ਪ੍ਿਡਕਡਰਆ

ਡਿਸ਼ਾ: ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ (ਪ੍ੈਿੀਕੁਲੌਡਸਸ)
ਲਾਗੂ͚: ਫਰਿਰੀ 2009; 2012; 2016

ਸਮੀਡਿਆ/ਸੋਧ ਦੀ ਡਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2017
ਡ ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ: ਸੁਪ੍ਡਰਿੰ ਟੈਂਿੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਉਦੇਸ਼:

ਹਾਲਟਨ ਡਿਸਡਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਡਿਚ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਿਾਲੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਲਈ ਲੀਖਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਪ੍ਿਡਕਡਰਆਿਾਂ:

ਬੋਰਿ ਦੀ ਇਹ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਡਿਚ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖ ਸ਼ਾਡਮਲ ਕਰਨ ਡਜਸ

ਡਿੱ ਚ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਡਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰ, ਡਿੰ ਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਛੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਕਿੇਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੂਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕ ਿਾਲੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ, ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰ ਸੀ

ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਡਜਹੜੇ ਮਾਮਡਲਆਂ ਡਿਚ ਜੂਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ, ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਬੰ ਧਤ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਿੇਗੀ। ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਡਚੱ ਠੀ (ਅੰ ਡਤਕਾ A) ਹਰ ਅਡਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ

ਜਾਏਗੀ। ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਡਿਚ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਕਸੇ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ
ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ-ਡਿਚ-ਿਾਪਸੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਚ ਮੁਆਇਨਾ
•

ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਚਲੇ ਮਆਇਨੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰ ਗਠਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਨਗਾਹ ਰੱ ਖੇਗੀ ਅਤੇ
ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਦੇਿੇਗੀ ਡਜਸ ਡਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣਗੇ।

•

ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਸਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰਨਗੇ ਡਕ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਡਕ ਡਸਰ ਢੱ ਕਣ ਦੇ ਧਾਰਡਮਕ ਪਡਹਰਾਿੇ ਿਾਲੇ
ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਿਾਲੇ ਡਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਦਆਰਾ ਪੂਰੀ
ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਆਇਨੇ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

•
•
•

ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਡਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਡਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕਰੇਗੀ ਡਜਨਹਾਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹਨ।

ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਡਲਆਂ ਡਿਚ ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਇੱ ਕ ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ (ਅੰ ਡਤਕਾ A) ਭਰਨਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ।

•

ਜੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲ ਡਿਚ ਿੱ ਿੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਸਾਰੇ
ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਡਚੱ ਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ।

2. ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਪ੍ਿਡਕਡਰਆਿਾਂ

ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਆਰਾ ਦਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਡਨਜੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਰਕਰ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ
ਕਲਾਸ ਡਿਚ ਿਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਾ ਿਾਪਸ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਕਸੇ ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਡਕਸੇ ਰਡਜਸਟਰਿ
ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਡਜਸ ਕੋਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਡਨਜੀ ਸੇਿਾ ਿਰਕਰ ਦੇ ਅਹਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਿੇ, ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਅਿੰ ਡਤਕਾ A
(ਨਮੂਨਾ)

School Letterhead
(ਡਮਤੀ)

ਡਪਆਰੇ (ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਡਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ):
ਹਾਲ ਡਿਚ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਡਿਚ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਾਰਨ ਡਸਹਤ ਦੀ ਮਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪਤਾ

ਚੱ ਡਲਆ ਡਕ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹਨ। ਡਕਉਂਡਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂਿੰ ਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੀਿਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂਿੰ

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਡਿਆ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ।

ਤਹਾਿੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਡਕਜ ਸਕੂਲ ਡਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਡਕਸੇ ਫਾਰਮੇਡਸਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਡਰਿਾਰਕ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਜਦ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਾਲਾਂ ਡਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (905)
507-6562 or 1-855-507-6562. ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਡਰਸੈਪਸ਼ਡਨਸਟ ਤਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਿੇਗੀ ਡਜਥੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ

ਦਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਕਸੇ ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਿਾਲੀ ਡਕਸੇ ਰਡਜਸਟਰਿ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਅਡਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਜਸ ਕੋਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਡਨਜੀ ਸੇਿਾ ਿਰਕਰ ਦੇ ਅਹਦੇ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਹੋਿੇ।

ਿੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ ਦੇ ਡਨਜੀ ਸੇਿਾ ਿਰਕਰ(PSW), ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਡਕਸੇ ਰਡਜਸਟਰਿ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਮੈਿੀਕਲ

ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਆਰਾ ਦਬਾਰਾ ਮਆਇਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ, ਅੰ ਿੇ ਜਾਂ ਲੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਫਾਰਮ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਹਾਲਾਂ ਿੀ ਜੂੰ ਆਂ ਜਾਂ ਲੀਖਾਂ
ਡਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ PSW ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਭਡਚੰ ਤਕ,

(ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਂ)
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ਪ੍ਿਸ਼ਾਸਡਨਕ ਪ੍ਿਡਕਡਰਆ

ਅਿੰ ਡਤਕਾ B:
(ਨਮੂਨਾ)

(School Letterhead)
(ਡਮਤੀ)

ਡਪਆਰੇ (ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਡਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ):
ਡਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਝ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰ ਗਾ ਹੋਿੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਾਲਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਪੈਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸਮੱ ਡਸਆ ਹੈ ਜੋ ਡਸੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਾਲੇ ਡਕਸੇ ਿੀ
ਡਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਿੀ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਤਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੂੰ ਆਂ ਦੇ
ਪਿਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਜਨਹਾਂ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਡਖਆ
ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਆਡਖਆ ਜਾਏਗਾ।

ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ

ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਡਿਚ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਡਦੱ ਤਾ ਹੋਿੇ। ਜਾਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਕਸੇ ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ

ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਡਕਸੇ ਰਡਜਸਟਰਿ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਡਕਸੇ ਅਡਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਜਸ ਕੋਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਡਨਜੀ
ਸੇਿਾ ਿਰਕਰ ਦੇ ਅਹਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਿੇ।

ਜੇ ਤਹਾਿੇ ਮਨ ਡਿਚ ਕੋਈ ਅਡਜਹੇ ਸਿਾਲ ਹਨ ਡਜਨਹਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਡਦੱ ਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਕੂਲ ਡਿਖੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸ਼ਭਡਚੰ ਤਕ,

(ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਂ)
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ਅਿੰ ਡਤਕਾ C
ਭੂਡਮਕਾ

ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ (ਪੈਿੀਕਲੌ ਡਸਸ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਚ ਮਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰ ਮ ਡਿਚ ਡਕਸੇ ਪਿਾਈਿੇਟ ਨਰਡਸੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀਆਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੈ।
ਕਿੰ ਮ ਅਤੇ

ਮੇ
ੁਿੰ ਿਾਰੀਆਂ

1. ਪ੍ਬਡਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ (905) 825-6000
•
•

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱ ਡਦਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਡਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੰ ਦੇ ਹਨ।

2. ਸਕੂਲ ਡਪ੍ਿਿੰ ਸੀਪ੍ਲ
•
•
•
•
•
•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਡਿਚ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਿਾਲੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਿੋਤਸਾਡਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕ/ਪਸ਼ਟੀ ਿਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਿਾਈਿੇਟ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਡਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਸਰ ਢਕਣ ਦੇ ਧਾਰਡਮਕ ਪਡਹਰਾਿੇ ਿਾਲੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਮਾਡਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡਿਚ ਿਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਡਸਆ ਜਾਏ

ਡਜਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਡਲਖਤੀ ਪਸ਼ਟੀ ਡਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਦੰ ਦੇ ਹਨ।

3. ਟੀਚਰ
•
•
•
•
•

ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਚ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਿਾਲੇ ਕਦਮ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਿੋਤਸਾਡਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ (ਅੰ ਡਤਕਾ D) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ

ਕਲਾਸ ਡਿਚਲੇ ਡਸਰ ਢਕਣ ਲਈ ਧਾਰਡਮਕ ਪਡਹਰਾਿੇ ਿਾਲੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਬਾਰੇ, ਡਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੰ ਦੇ ਹਨ

ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕ ਬਾਰੇ ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਡਦੰ ਦੇ ਹਨ

ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਡਹਮੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਡਸੱ ਡਖਅਕ ਮੌਡਕਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੋਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4. ਮਾਤਾ-ਡਪ੍ਤਾ/ਡਨਗਰਾਨ
•
•
•
•
•
•
•

ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਡਦਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ

ਹਫਤੇ ਡਿਚ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਡਿਚ, ਸਕੂਲ ਡਿਚ ਬਿੇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੂੰ ਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਡਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਡਕ ਉਸ ਡਿਚ ਡਕਧਰੇ ਜੂੰ ਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕੇ ਿਜੋਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨਗੇ

ਜੇ ਜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਡਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰ ਭਾਿੀ ਸਮਦਾਇਕ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਤਰੀਡਕਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਦਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ

ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਿੀਕਲ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਰਾ ਸਕਿੀਡਨੰਗ ਿਾਲਾ ਫਾਰਮ ਡਲਆ ਕੇ ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਡਜਸ ਡਿਚ ਇਹ ਡਲਡਖਆ
ਹੋਿੇਗਾ ਡਕ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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5. ਪ੍ਿਾਈਿੇਟ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦਾ ਸਟਾਫ
•
•
•
•
•

ਸਕੂਲ ਿਲੋਂ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਮਲਣ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਮੱ ਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਡਪਿੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਮਤਾਬਕ ਡਸਰ ਦੇ ਧਾਰਡਮਕ ਪਡਹਰਾਿੇ ਿਾਲੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਡਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਡਕਆਂ ਦੀ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਡਹਸੂਸ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਡਚੰ ਤਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਡਮਲ ਕੇ ਇਸ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ
ਡਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

•

ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਡਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਬਾਰਾ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਡਦੰ ਦਾ
ਹੈ।

6. ਏਜਿੰ ਸੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਮਲ ਕੇ ਸਕਿੀਡਨਿੰਗ ਲਈ ਮੂਲ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜਦ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਡਮਲਦੀਆਂ ਹਨ:
•
•

ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਉਸਦੇ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਇਸ ਭੈਣ/ਭਰਾਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਡਮਲਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦ ਦਸ ਜਾਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਡਮਲਦੀਆਂ ਹਨ:
•
•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਕੰ ਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਗਰੇਿ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਮਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

7. ਪ੍ਿਡਕਡਰਆ
•
•
•
•

ਚੰ ਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ
ਿਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਲਟਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਿੱ ਖ ਕਰੋ
ਿਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਡਿਚ ਸੱ ਟ ਡਦਉ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੂੰ ਆਂ ਿਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜੋਂ ਡਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਜ਼ੰ ਦਾ ਜੂੰ ਜਾਂ ਜੰ ਮਣ ਯੋਗ ਅੰ ਿੇ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਅੱ ਧੇ ਇੰ ਚ)
ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

•
•
•

ਮਾਡਪਆਂ/ਡਨਗਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਦਉ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ

ਸਡਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਡਕ ਮਾਡਪਆਂ/ਡਨਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਫਾਲੋ -ਅਪ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਮਲ ਜਾਏ
ਭੈਣ/ਭਰਾ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਕਸੇ ਇਕਾਂਤ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
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ਹਾਲਟਨ ਡਿਸਡਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ

ਪ੍ਿਸ਼ਾਸਡਨਕ ਪ੍ਿਡਕਡਰਆ

ਅਿੰ ਡਤਕਾ D
ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂਿੰ ਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਬਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਕ ਮਾਪੇ/ਡਨਗਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰਾਂ ਦੀ ਜੂੰ ਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹਫਤੇ ਡਿਚ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।

ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਜੋਂ ਡਸਰ ਡਿਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਪਡਹਲੇ ਤੋਂ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਜਾਏਗਾ ਡਕ ਤਹਾਿੇ ਡਸਰ ਡਿਚ ਜੂੰ ਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:
•

ਿਾਲਾਂ ਡਿਚ ਡਜ਼ੰ ਦਾ ਜੂੰ ਡਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ ਡਬਲਕਲ ਡਨਿੱਕੇ, ਪੰ ਖਹੀਨ, ਸਲੇ ਟੀ-ਭੂਰੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੀਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਜਦ ਤਸੀਂ ਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਜੂੰ ਦੇ ਅੰ ਿੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਡਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅੰ ਿੇ ਿਾਲ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਚੰ ਬੜੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਸਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਹਤ ਨੇੜੇ ਡਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਅੰ ਿੇ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਕਲ ਡਿਚ ਅੰ ਿਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਡਿਚ ਸਲੇ ਟੀ ਤੋਂ ਭੂਰੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। 7 ਤੋਂ 10 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਇਹਨਾਂ ਅੰ ਡਿਆਂ ਡਿਚੋਂ ਬੱ ਚੇ ਡਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਡਕ ਜੂੰ ਆਂ ਡਸਰ ਡਿਚ ਡਕਧਰੇ ਿੀ ਅੰ ਿੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਮਨਪਸੰ ਦ ਥਾਂਿਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਅਤੇ ਧੌਣ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ

ਹਾਲਟਨ ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ ਡਿਭਾਗ
ਹਾਲਟਨ ਖੇਤਰ
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