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স্কু লে আপনার সন্তালনর অ্যাোর্জি সামাে দেওয়া
আনুমাননক ৪-৬% ছেলেলমলের ফু ড অ্যাোনজি আলে; স্কুলে ছেলেলমলেলের সাধারণত ফু ড অ্যাোনজির কারলণই অ্যানাফাইোনিস
(একধরলনর জীবননবপন্নকারী অ্যাোনজিক প্রনতনিো) হলে থালক। এনওয়াইর্স র্িপার্িলমন্ট অ্ব এিু লেশন বাোম, েুধ বা
অ্নযানয অ্যাোলজিন-মুক্ত স্কু ে পর্রলবশ বা খােয পর্রলেবা প্রোন েলর না োরণ েুর্ির্নাক্রলম সংস্পলশি আসার ঝুঁু র্ে
সবসমলয়ই থালে। ছকালনা স্কুেই অ্যাোলজিন-মুক্ত পনরলবলের গ্যারানি নেলত পালর না।
আমরা নননিত করলত চাই ছে আপনালের সন্তান স্কুলে সম্ভাবয ছসরা পনরচেিা োভ করলব। আমরা অ্যাোনজি, ফু ড ছসফটি ও
নেক্ষাথীর স্বাস্থ্য স্পরনকি ত নবয়েুলনে ুলুতলবেরর সালথ ননলে থানক। এর অ্থি হলো নপতামাতা, নচনকত্সা পনরলয়বা প্রোনকারী
এবং স্কুে টিম আপনার সন্তালনর অ্যাোনজি সামাে ছেওোর জনয একলোলগ্ কাজ কলর থালকন।
র্পতামাতা/পর্রচর্ি াোরী র্িলশলব আপনার ভূ র্মো
o

o

o
o

o
o
o

নপতামাতা/পনরচেিাকারীলক অ্যাোনজি ছরসপন্স প্ল্যান প্রণেন/পেিালোচনা এবং কযালফলেনরোর ছকান খাবারুলনে নেক্ষাথী
ছখলত পালর ঠিক করার জনয েত তাড়াতানড় সম্ভব স্কুে নালসির সালথ ছোগ্ালোগ্ করলত হলব।
 আপনার অ্বগ্নতর জনয স্কুেফু ড-এর ছমনুয পালবন এই নেংলক।
আপনার সন্তালনর ডাক্তারলক এ্ই ফরমুলনে পূরণ কলর নেলত বেুন:
 Allergy/Anaphylaxis Medication Administration Form (MAF)
 Medical Review of Student with Severe Allergies Form
নননিত কুতন ছে এসব ফরলম ছোগ্ালোলগ্র তথয হােনাগ্াে আলে। পূরণকৃ ত ফরম স্কুলে জমা নেন।
আপনার সন্তালনর অ্যাোনজি সামোবার জনয আপনার ডাক্তার ছকালনা ওয়ুধ নেলে থাকলে ছসো স্কুলের নাসিলক নেন।
 েনে এনপ-ছপন ছেওো হলে থালক, তাহলে স্কুে আপনার সন্তালনর কাোকানে এনপ-ছপন রাখা নননিত করার জনয
কাজ করলব -- ক্লাসুতলম, োঞ্চুতম এবং ছখোর মালে। অ্থবা, আপনার সন্তান েনে ননলজই এনপ-ছপন গ্রহণ
করলত পালর, তাহলে আপনার সন্তানলক ননলজর কালে এনপ-ছপন রাখার অ্নুমনত ছেওো হলব। স্কুলের নাসিও
এনপ-ছপন নালসির অ্নফলস রাখলবন।
আপনার সন্তানলক পনরহার করলত হলব এমন খাবার ও উপকরলণর তানেকা স্কুলের নাসিলক নেন
আপনার সন্তালনর অ্যাজমা থাকলে স্কুলের নাসিলক অ্বনহত কুতন কারণ ছেসব ছেলেলমলের অ্যাোনজি ও অ্যাজমা েুটি
আলে তালের জনয অ্যাোনজি প্রনতনিো মারাত্মক হলত পালর।
আপনার সন্তানলক তালের অ্যাোনজির বযাপালর অ্বনহত কুতন োলত তারা জালন ছকান খাবারুলনে পনরহার করলত হলব।
o নননিত কুতন ছে আপনার সন্তান অ্নযলের সালথ খাবার নবননমে না করার নবয়েটি জালন স্কুলে নকেু ছখলত ছেওো
হলে তারা ছেন না ছজলন খাবার না খাে।

আপনার সন্তালনর ভূ র্মো
o আপনার সন্তান েনে ননলজই এনপ-ছপন গ্রহণ করলত পালর, তাহলে আপনার সন্তান সবসমে ননলজর কালেই এনপ-ছপন হলব।
o খাবার নাড়াচাড়া করার আলগ্ ও পলর আপনার সন্তালনর হাত ছধাো উনচত, কালরা সালথ খাবার নবননমে করা উনচত
নে, এবং খাবালরর উপকরণ না ছজলন স্কুলের ছকালনা খাবার খাওো উনচত নে।
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স্কু ে টিলমর ভূ র্মো
o আপনার সন্তালনর জনয ননবারণ ও সাড়া ছেওোর পনরকল্পনা ততনরর জনয স্কুলের নাসি ও স্কুলের নচনকত্সক আপনার
সন্তালনর ডাক্তার ও স্কুলের কমিচারীলের সালথ কাজ করলবন।
o আপনার সন্তালনর স্কুে নননিত করলব ছে ফু ড অ্যাোনজি আলে এমন নেক্ষাথীলের স্কুলের সকে অ্যাকটিনভটিলত
অ্ন্তভুি ক্ত করা হে।
o স্কুেুলনের ননবারণমূেক ছকৌেে নবলবচনা করা উনচত, োর মলধয আলে:
 কযালফলেনরো ও ক্লাসুতলম “অ্যাোনজি সলচতন” আসন বযবস্থ্া
 ননধিানরত খাবার মুক্ত ছজান
 সকে ক্লাস প্রলজক্ট, অ্নুষ্ঠান ও স্ন্যাকসএ অ্যাোলজিলনর বযবহার না করা।
o স্কুলের কমিচারীলের ছেখান হে এনপ-ছপন বযবহারসহ সম্ভাবয অ্যাোলজিন প্রনিনিোর ছক্ষলে সাড়া ছেওোর ননেমকানুন
ছেখালনা হলব।
o েনে অ্যাোনজিক প্রনতনিো হে তাহলে একজন স্কুে কমিচারী ননলচর কাজ েুটি করলবন:
 েনে অ্যাোনজিক প্রনতনিো হে তাহলে স্কুলের নাসিলক অ্বনহত এবং এএমএস/911 কে করলবন।
 আপনালক ও আপনার সন্তালনর নচনকত্সা ছসবা োনকারীলক ছোগ্ালোগ্ করা।
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