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  וויסן דארפן שולעס די אין אויפזעערס-קינדער וואס

 
 יאר 3-5 צווישן קינדער פארזארגן זיי און שולעס די פון טייל א גערעכנט ווערן שולעס אין אויפזעער קינדער

סיטי העלטה  פון די ניו יארק 43ארטיקל  דורךזענען רעגולירט  צענטערס באזירטע קינדער-שולע .אלט
סיטי  סטעיט עדיוקעשאן געזעץ, און ניו יארק סיטי פייער און בויען קאודס. די ניו יארק קאוד, ניו יארק

באזירטע קינדער קעיר פלעצער יערליך צו מאכן זיכער אז -אינספעקטירט שולעהעלטה דעפארטמענט 
  .געזונט פון קאדס די מיט אויספאלגונגזיי זענען אין 

 
 מעלדונג פון פיילינג

 שטעלט צוווען איר שטעלט אויף א נייע שולע וואס  אנלייןאיר מוזט ארויסשיקן א מעלדונג פון פיילינג 
 .5ביז  3און קעיר פאר קינדער אין יארגאנג לערנען 

 
סערטיפיקאט  א די העלטה דעפארטמענט אייך ארויסגעבןנאכן ערהאלטן די מעלדונג פון פיילינג, וועט 

 אן אנליין פארלאנג צו טוישן דעם סערטיפיקאט אויב עס איז פארהאן:אריינגעבן פון פיילינג. איר קענט 
 א טויש אין קאנטאקט אינפארמאציע  •
 א טויש אין די פרינסיפאל אדער עדיוקעשאן דירעקטאר •
 פון פיילינגא טעות אין די ארגינעלע סערטיפיקאט  •

 
 אן אינספעקשאןאיידער 
 אויפזיכט אייער אונטערמעדיצינישע רעקארדס פאר אלע קינדער פארלאנגטעפייל אלע אין האט  •
 :פארבינדן מיטפיילס  אריינגערעכנטרעקארדס,  שטאבפייל אלע פארלאנגטע אין האט  •

o פינגערפרינטינג 
o קרימינאלע רעקארד איבערזיכט 
o שטאב מענטשטרענירונג: צום ווייניגסטנס איין  אינדשעקטאר-עפינעפרין אויטא שטאב 

אנאפילאקטיק שאק און אריינגעבן עפינעפרין מוז זיך ענען דערקוואס איז טרענירט צו 
זע אנדערע פארלאנגטע טרענירונג אויסגערעכנט  .צו יעדע צייטגעפינען אויפן פלאץ 

 אונטן.ינעם טאוול א
  אינדשעקטארס אויפן פלאץ.-עפינעפרין אויטא צווייהאט  •
 .43ארטיקל און  ווי געשילדערט פראפארציעסקינד -צו-שטאבדי פארלאנגטע שטעלט צו  •
 צימערן. -קיכן, קלאסצימערן און באדע אריינגערעכנטהאלט דעם געביידע ריין,  •
איינקלאנג  יןדאס עסן א טאון סערוויר גרייט שטענדיג צועסן אויפן פלאץ,  איר גרייט צואויב  •

 :אריינגערעכנטפון די העלטה קאוד,  81 לארטיקמיט 
o דערלויבענישעסטאבלישמענט סערוויס -האבן א גילטיגע עסן  
o נווארגאיינריכטונגען צוגעשטעלט צו האלטן הייסע און קאלטע עס  
o  פלעצערקויפן עסן פון באשטעטיגטע 
o אין אמט פוד פראטעקשאן סערטיפיקאטסערוויס אויפזעער מיט א -האבן א עסן 

 בלייהויכע  נישט קיין פאונטענס פארמאגןאון מאכט זיכער אז טרינק וואסער פון אלע קראנען  •
 שטאפלען:

o  באשטעטיגטע -אלע טרינק וואסער נוצענדיג א העלטה דעפארטמענטאונטערזוכט
 טעג פון ארויסשיקן די מעלדונג פון פיילינג.  60ביז פראטאקאל, 

o  פלאן אויב שריט שיקט ארויס און דערהאלט א באשטעטיגונג פאר א פארריכטונגס
הייבט ) און ppbפער ביליאן (טיילן  15טעסט רעזולטאטן זענען פונקט אדער מער פון 

 אן פארריכטונגס ארבעט.

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article43.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/school-based-child-care-provider-registration-notice-of-filing
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/school/medical-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/epi-pen-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article43.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article81.pdf
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/training.page
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o  קראנען און פאונטענס יעדע פינף יאר.אלע נאכאמאל אונטערזוכט 
o  נגס ארבעט, ופראטאקאלן אדער פארריכטאונטערזוכונג אויב האט איר פראגן בנוגע

 .646-632-6100קעיר אויף  שיילדטרופט די ביורא פון 
פארב . שיילנדע פארבבאזירטע -בלייאיז פריי פון שיילנדע פאסיליטי מאכט זיכער אז אייער  •

  באזירט.-בליי באטראכט אלסווערט  בליידאס איז אויב ווייסט נישט מען וואס 
 

 אינספעקציענאך אן 
, וועט דער אינספעקטאר אייך צושטעלן אן עלעקטראנישן אפטיילונג געזונט די פון אינספעקציע אןנאך 

ווען איר מוזט זיי ביז געטראפן און די דאטומען וואס מען האט ען באריכט איבער סיי וועלכע פארלעצונג
אויב עס פארלאנגט זיך אן אינספעקשאן, וועט אן אינספעקטאר אראפקומען פאר נאך א  פארריכטן.

פון  א מעלדונגגעבן מען אייך , וועט געזונט פון קאד דעם אויסצופאלגןבאזוך. אויב האט איר פארפעלט 
 שטראפן. -געלטצו  אויסגעשטעלטפארלעצונג, 

 
  אנטוויקלונגטרענירונג און פראפעסיאנאלע 

 
 יארן-קינדער פריִעאיז ניו יארק סטעיט'ס אנליין סיסטעם וואס שטיצט  Aspire Registryדי 

איינגעשטעלטע צו האלטן חשבון אויף טרענירונג און -ערלויבט סקול Aspire Registryפראפעסיאנאלן. די 
 אקטיוויטעטן.  אנטוויקלונגאנדערע פראפעסיאנאלע 

 
די ערשטע קעסטל אונטן טוט אנצייכענען ווער עס מוז  די פאלגענדע טרענירונגען זענען פארלאנגט

טרענירונג , אבער נישט אלע, פון די באשטעטיגטע טרענירער. טיילווערן טרענירט, ווי אויך 
 .Aspire Registry םצואריינגעגעבן סערטיפיקאטן מוזן זיין אקטועל און 

 
 טרענירער אינפארמאציע  פארלאנגט פאר טרענירונג טעמע

אלערגישע 
 לערערס איינגעשטעלטעאלע   רעאקציע

 פראפעסיאנאלע דאוועלאפמענט פראגראם
)PDP(  פריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און

  טרענירונג פראגראם
און געזונטהייט אין  ונדעמענטןקורס: פ

 זיכערהייט עלעקטראנישע לערנען

 
-אויטאעפינעפרין 

 אינדשעקטארס
 
 

צום ווייניגסטנס איין 
וואס איז טרענירט  איינגעשטעלטער

-צו אריינגעבן אן עפינעפרין אויטא
אינדשעקטאר מוז זיך געפינען אויפן 

 פלאץ אלעמאל.

 434-924-5310: קאוד אנא פראגראם •
אמעריקאנער רויטער קרייץ  •

-אנאפילעקסיס און עפינעפרין אויטא
 800-733-2767: אינדשעקטאר

• PDP  מעדיקיעשאן אדמיניסטראציע
 518-442-6575: טרענירונג

 stock epinephrine“קורס: שרייב אריין 
auto-injectors”  צו  פעלד-זוךאינעם

 באטיטלטטרעפן די טרענירונג 
“Emergency Medication 

Administration Overview INCLUDING 
Stock Epinephrine Auto-Injectors” 

 

https://nyworksforchildren.org/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/FindTraining.aspx?Prog=All
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/FindTraining.aspx?Prog=All
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 זייערעגרענט פאנדינג מוזן טרענירן  בלאק טשיילד קעיר דאוועלאפמענטנעם באנוצער פו
 אויסגערעכנט אונטן. וואס ווערן אויף די טעמעס  איינגעשטעלטע

 

 טרענירער אינפארמאציע פארלאנגט פאר  טרענירונג טעמע 

עמערדשענסי 
  איינגעשטעלטעאלע  גרייטקייט 

PDP  פריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
  פראגראם

און זיכערהייט געזונטהייט אין פונדאמענטן קורס: 
  עלעקטראנישע לערנען

אויפגעשאקלטע 
בעיבי סינדראם 

און פלוצלינגדיגע 
בעיבי טויט 

 )(SIDSסינדראם 

 איינגעשטעלטעאלע 

PDP  פריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
  פראגראם

פארמיידן פלוצלינגדיגע בעיבי טויט סינדראם און  קורסן:
; פארמיידן און אויף א זיכערן אופן שלאפןמוטיגן 

אביוסיוו  אריינגערעכנטפון מוח שעדיגונג, דערקענען 
  (AHT)קאפ טראומא 

טשיילד אביוז און 
שלעכטע 

 באהאנדלונג 

 איינגעשטעלטעאלע 
 Mandated Reporter Resource Center :0903-836-800 לערערס

אנטצינדונג 
 קאנטראל

 איינגעשטעלטעאלע 
 לערערס

אמעריקאנער אקאדעמיע פון פידיאטריקס: באג 
: באסטינג אין פריע קעיר און עדיוקעישאן סעטינגס

800-433-9016 
מענטל העלטה 

 ערשטע הילף
 איינגעשטעלטעאלע 

 ThriveNYC :9355-692-888 לערערס

ל שעקאגניטיוו, סא
און  עמאציאנעל

פיזישע 
 אנטוויקלונג

 איינגעשטעלטעאלע 
 לערערס

פריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג  •
 פראגראם

קורסן: בעיבי מוח אנטוויקלונג; סקול יארגאנג טשיילד 
אין פונדאמענטן ; אינטערווענשאןאוירלי קעיר; 

און זיכערהייט עלעקטראנישע לערנען; געזונטהייט 
 פארמיידונגאיבערוואג 

  צענטער פאר דיזיז קאנטראל און פרעווענשאן •
קורס: באטראכט מיך! פייערט דערגרייכונגען און 

 מיט אייערע זארגן טיילט

פאמיליע 
 אנטיילנעמונג 

 איינגעשטעלטעאלע 
 לערערס

PDP  פריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
  פראגראם

  אנטיילנעמונגקורס: פאמיליע  

CPR און  
 ערשטע הילף 

צום ווייניגסטנס איין 
מוז זיך  איינגעשטעלטער

געפינען אויפן פלאץ 
 אלעמאל.

 212-875-2430 אמעריקאנער רויטער קרייץ •
 AHA-USA-1-800 אנעריקאנער הארץ אסאסיאציע •

 

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.nysmandatedreporter.org/TrainingCourses.aspx
https://www.nysmandatedreporter.org/TrainingCourses.aspx
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.cdc.gov/ncbddd/watchmetraining/index.html
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/take-a-class
https://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/take-a-class
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Training/HeartsaverCourses/HeartsaverPediatric/UCM_473178_Heartsaver-Pediatric-First-Aid-CPR-AED.jsp
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Training/HeartsaverCourses/HeartsaverPediatric/UCM_473178_Heartsaver-Pediatric-First-Aid-CPR-AED.jsp
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