וואס קינדער-אויפזעערס אין די שולעס דארפן וויסן
קינדער אויפזעער אין שולעס ווערן גערעכנט א טייל פון די שולעס און זיי פארזארגן קינדער צווישן  3-5יאר
אלט .שולע-באזירטע קינדער צענטערס זענען רעגולירט דורך ארטיקל  43פון די ניו יארק סיטי העלטה
קאוד ,ניו יארק סטעיט עדיוקעשאן געזעץ ,און ניו יארק סיטי פייער און בויען קאודס .די ניו יארק סיטי
העלטה דעפארטמענט אינספעקטירט שולע-באזירטע קינדער קעיר פלעצער יערליך צו מאכן זיכער אז
זיי זענען אין אויספאלגונג מיט די קאדס פון געזונט.
מעלדונג פון פיילינג
איר מוזט ארויסשיקן א מעלדונג פון פיילינג אנליין ווען איר שטעלט אויף א נייע שולע וואס שטעלט צו
לערנען און קעיר פאר קינדער אין יארגאנג  3ביז .5
נאכן ערהאלטן די מעלדונג פון פיילינג ,וועט די העלטה דעפארטמענט אייך ארויסגעבן א סערטיפיקאט
פון פיילינג .איר קענט אריינגעבן אן אנליין פארלאנג צו טוישן דעם סערטיפיקאט אויב עס איז פארהאן:
• א טויש אין קאנטאקט אינפארמאציע
• א טויש אין די פרינסיפאל אדער עדיוקעשאן דירעקטאר
• א טעות אין די ארגינעלע סערטיפיקאט פון פיילינג
איידער אן אינספעקשאן
• האט אין פייל אלע פארלאנגטע מעדיצינישע רעקארדס פאר אלע קינדעראונטער אייער אויפזיכט
• האט אין פייל אלע פארלאנגטע שטאב רעקארדס ,אריינגערעכנט פיילס פארבינדן מיט:
 oפינגערפרינטינג
 oקרימינאלע רעקארד איבערזיכט
 oשטאב עפינעפרין אויטא-אינדשעקטאר טרענירונג :צום ווייניגסטנס איין שטאב מענטש
וואס איז טרענירט צו דערקענען אנאפילאקטיק שאק און אריינגעבן עפינעפרין מוז זיך
געפינען אויפן פלאץ צו יעדע צייט .זע אנדערע פארלאנגטע טרענירונג אויסגערעכנט
אינעם טאוול אונטן.
• האט צוויי עפינעפרין אויטא-אינדשעקטארס אויפן פלאץ.
• שטעלט צו די פארלאנגטע שטאב-צו-קינד פראפארציעס ווי געשילדערט און ארטיקל .43
• האלט דעם געביידע ריין ,אריינגערעכנט קיכן ,קלאסצימערן און באדע-צימערן.
• אויב איר גרייט צו עסן אויפן פלאץ ,גרייט שטענדיג צו און סערווירט דאס עסן אין איינקלאנג
מיט ארטיקל  81פון די העלטה קאוד ,אריינגערעכנט:
 oהאבן א גילטיגע עסן-סערוויס עסטאבלישמענט דערלויבעניש
 oאיינריכטונגען צוגעשטעלט צו האלטן הייסע און קאלטע עסנווארג
 oקויפן עסן פון באשטעטיגטע פלעצער
 oהאבן א עסן-סערוויס אויפזעער מיט א פוד פראטעקשאן סערטיפיקאט אין אמט
• מאכט זיכער אז טרינק וואסער פון אלע קראנען און פאונטענס פארמאגן נישט קיין הויכע בליי
שטאפלען:
 oאונטערזוכט אלע טרינק וואסער נוצענדיג א העלטה דעפארטמענט-באשטעטיגטע
פראטאקאל ,ביז  60טעג פון ארויסשיקן די מעלדונג פון פיילינג.
 oשיקט ארויס און דערהאלט א באשטעטיגונג פאר א פארריכטונגס שריט פלאן אויב
טעסט רעזולטאטן זענען פונקט אדער מער פון  15טיילן פער ביליאן ) (ppbאון הייבט
אן פארריכטונגס ארבעט.
1
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 oאונטערזוכט נאכאמאל אלע קראנען און פאונטענס יעדע פינף יאר.
 oאויב האט איר פראגן בנוגע אונטערזוכונג פראטאקאלן אדער פארריכטונגס ארבעט,
רופט די ביורא פון טשיילד קעיר אויף .646-632-6100
מאכט זיכער אז אייער פאסיליטי איז פריי פון שיילנדע בליי-באזירטע פארב .שיילנדע פארב
וואס מען ווייסט נישט אויב דאס איז בליי ווערט באטראכט אלס בליי-באזירט.

נאך אן אינספעקציע
נאך אן אינספעקציע פון די געזונט אפטיילונג ,וועט דער אינספעקטאר אייך צושטעלן אן עלעקטראנישן
באריכט איבער סיי וועלכע פארלעצונגען וואס מען האט געטראפן און די דאטומען ביז ווען איר מוזט זיי
פארריכטן .אויב עס פארלאנגט זיך אן אינספעקשאן ,וועט אן אינספעקטאר אראפקומען פאר נאך א
באזוך .אויב האט איר פארפעלט אויסצופאלגן דעם קאד פון געזונט ,וועט מען אייך געבן א מעלדונג פון
פארלעצונג ,אויסגעשטעלט צו געלט-שטראפן.

טרענירונג און פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג
די  Aspire Registryאיז ניו יארק סטעיט'ס אנליין סיסטעם וואס שטיצט פרי ִע קינדער-יארן
פראפעסיאנאלן .די  Aspire Registryערלויבט סקול-איינגעשטעלטע צו האלטן חשבון אויף טרענירונג און
אנדערע פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג אקטיוויטעטן.
די פאלגענדע טרענירונגען זענען פארלאנגט די ערשטע קעסטל אונטן טוט אנצייכענען ווער עס מוז
ווערן טרענירט ,ווי אויך טייל ,אבער נישט אלע ,פון די באשטעטיגטע טרענירער .טרענירונג
סערטיפיקאטן מוזן זיין אקטועל און אריינגעגעבן צום .Aspire Registry
טרענירונג טעמע
אלערגישע
רעאקציע

עפינעפרין אויטא-
אינדשעקטארס

2

פארלאנגט פאר
אלע איינגעשטעלטע לערערס

צום ווייניגסטנס איין
איינגעשטעלטער וואס איז טרענירט
צו אריינגעבן אן עפינעפרין אויטא-
אינדשעקטאר מוז זיך געפינען אויפן
פלאץ אלעמאל.

טרענירער אינפארמאציע
פראפעסיאנאלע דאוועלאפמענט פראגראם
) (PDPפריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און
טרענירונג פראגראם
קורס :פונדעמענטן אין געזונטהייט און
זיכערהייט עלעקטראנישע לערנען
• קאוד אנא פראגראם434-924-5310 :
• אמעריקאנער רויטער קרייץ
אנאפילעקסיס און עפינעפרין אויטא-
אינדשעקטאר800-733-2767 :
•  PDPמעדיקיעשאן אדמיניסטראציע
טרענירונג518-442-6575 :
קורס :שרייב אריין “stock epinephrine
” auto-injectorsאינעם זוך-פעלד צו
טרעפן די טרענירונג באטיטלט
“Emergency Medication
Administration Overview INCLUDING
”Stock Epinephrine Auto-Injectors
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באנוצער פונעם טשיילד קעיר דאוועלאפמענט בלאק גרענט פאנדינג מוזן טרענירן זייערע
איינגעשטעלטע אויף די טעמעס וואס ווערן אויסגערעכנט אונטן.
טרענירונג טעמע

טרענירער אינפארמאציע

פארלאנגט פאר

 PDPפריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
פראגראם
קורס :פונדאמענטן אין געזונטהייט און זיכערהייט
עלעקטראנישע לערנען

עמערדשענסי
גרייטקייט

אלע איינגעשטעלטע

אויפגעשאקלטע
בעיבי סינדראם
און פלוצלינגדיגע
בעיבי טויט
סינדראם )(SIDS

אלע איינגעשטעלטע

 PDPפריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
פראגראם
קורסן :פארמיידן פלוצלינגדיגע בעיבי טויט סינדראם און
מוטיגן שלאפן אויף א זיכערן אופן; פארמיידן און
דערקענען פון מוח שעדיגונג ,אריינגערעכנט אביוסיוו
קאפ טראומא )(AHT

טשיילד אביוז און
שלעכטע
באהאנדלונג

אלע איינגעשטעלטע
לערערס

800-836-0903 :Mandated Reporter Resource Center

אנטצינדונג
קאנטראל

אלע איינגעשטעלטע
לערערס

אמעריקאנער אקאדעמיע פון פידיאטריקס :באג
באסטינג אין פריע קעיר און עדיוקעישאן סעטינגס:
800-433-9016

מענטל העלטה
ערשטע הילף

אלע איינגעשטעלטע
לערערס

888-692-9355 :ThriveNYC

קאגניטיוו ,סאשעל
עמאציאנעל און
פיזישע
אנטוויקלונג

אלע איינגעשטעלטע
לערערס

פאמיליע
אנטיילנעמונג

אלע איינגעשטעלטע
לערערס

 CPRאון
ערשטע הילף

צום ווייניגסטנס איין
איינגעשטעלטער מוז זיך
געפינען אויפן פלאץ
אלעמאל.

•
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פריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
פראגראם
קורסן :בעיבי מוח אנטוויקלונג; סקול יארגאנג טשיילד
קעיר; אוירלי אינטערווענשאן; פונדאמענטן אין
געזונטהייט און זיכערהייט עלעקטראנישע לערנען;
איבערוואג פארמיידונג
צענטער פאר דיזיז קאנטראל און פרעווענשאן
קורס :באטראכט מיך! פייערט דערגרייכונגען און
טיילט מיט אייערע זארגן

 PDPפריע טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג
פראגראם
קורס :פאמיליע אנטיילנעמונג
•
•

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