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የኮልምቢያ ዱስትሪክት መንግስት 

MURIEL BOWSER፣ ከንቲባ 

 

 

የኮልምቢያ አውራጃ 

የትምህርት ቤት የጤና አገሌግልቶች መርሃግብር 
ተዯጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች  

ወሊጆች 

 

 

የት / ቤቱ የጤና አገሌግልቶች መርሃ ግብር (SHSP) ምንዴን ነው? 

የኮልምቢያ የጤና መምሪያ አውራጃ (DC Health) ሇህዝብ ትምህርት 

ቤቶች እና በዱሲ ውስጥ አንዲንዴ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች በ 

SHSP በኩሌ የጸዯቀ የጤና ሱቶችን ይሰጣሌ። መርሃ ግብሩ የመጀመሪያ 

ዯረጃ የእንክብካቤ አገሌግልቶችን፤ እንክብካቤ ማስተባበር እና ጥራትን 

ማሻሻሌ ያካትታሌ። የአውራጃው ተማሪዎች ጤናማ እና ዯህንነቱ በተጠበቀ 

ሁኔታ ውስጥ ሇመማር ምቹ ሁኔታን እንዱያገኙ ሇማስቻሌ የተነዯፈ ነው። 

የሕፃናት ትምህርት ቤት (ሲኤስኤስ)፤ የዱሲ የጤና ሽፋን፤ የነርሲንግ እና 

ሁለም ተባባሪ የጤና ሰራተኞች ይሰጣሌ እና ሇዕሇት ተዕሇት የ SHSP 

ስራዎች ኃሊፊ ነው። 

 

የጤና ሱቱ ምን ዓይነት አገሌግልቶች ይሰጣሌ? 

የጤና ሱቱ ሰራተኛ የታመሙ እና የተጎደ ተማሪዎችን ይገመግማለ እና ወዯ 

ጤና ሱቱ የተሊኩ ተማሪዎችን የተቸገረ የጤና ክብካቤ ያቀርባለ። የሌዩ 

የጤና ክብካቤ ሇሚያስፈሌጋቸው ተማሪዎች በትምህርት ቀን ውስጥ 

የሚካሄደ የተማሪው ሀኪም የታዘዘውን የጤንነት አገሌግልት የጤና ሱት 

ሰራተኞች ተጨማሪ አገሌግልቶችን ይሰጣለ። ይህም የመዴሃኒት 

አስተዲዯር፤ የህክምና አያያዝ፤ ሥር የሰዯዯ የጤና ሁኔታን መቆጣጠር፤ 

እንክብካቤን ማስተባበር፤ የግሇሰብ የጤና እቅዴ (IHP) ማሳዯግ እና ሇግሌ 

የተማሪ የትምህርት እቅዴ የሚሰጡ ከሁሇተኛ ከሁሇት በሊይ ተከታታይ 

ቡዴኖች ጋር መሳተፍን ሉያካትት ይችሊሌ። 

 

በሌጄ ትምህርት ቤት ውስጥ የጤንነት ሱት ሠራተኛነት ምን ይመስሊሌ? 

የመርሃ ግብሩ ግብ በዱሲ ጤና የጸዯቁ የጤና ሱቶች ያሊቸውን ትምህርት 

ቤቶች በሳምንት 40 ሰዓታት በሠራተኛ የሚሰሩ ሰራተኞችን ማቅረብ ነው። 

ይህ ሽፋን የሳምንቱ ሙለ ቀን ነርስ ሉሰጥ ይችሌ ይሆናሌ ወይም ተባባሪ 

የጤና ባሇሙያ በሳምንት 1-2 ቀን ሽፋን ማቅረብ ይችሊሌ። የእያንዲንደ 

ትምህርት ቤት የጤና ሱት ሽፋን የሚወሰነው በእያንዲንደ ትምህርት ቤት 

የተማሪ ጤና ፍሊጎቶች ዯረጃ ነው። 

 

በሌጄ ትምህርት ቤት ውስጥ የጤንነት ጉዲይ ሰራተኞች በምን ሰዓቶች 

ይገኛለ? የጤና ሱቱ የስራ ሰዓት ከ ጠዋቱ 8:00 ሰዓት-ከሰዓት 4:30 ነው። 

(እባክዎን ያስተውለ; በጤና ትግበራ ሠራተኞች ከሰዓት በኋሊ lምሳ 

ይወጣለ።) በሌጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ ሇጤና ትግበራ ሰራተኞች 

ትክክሇኛ ተገኝነት እባክዎ ከትምህርት ቤቱ ርእሠ መምህር ጋር ያነጋግሩ። 

 

የጤንነት ጉዲይ ሰራተኛ አባሌ በቦታው ሊይ ካሌሆነ ምን ይከሰታሌ? 

የትምህርት ቤት ሰራተኞች በትምህርት ቤት ውስጥ የዴንገተኛ ጤና ዕቅዴ 

ሇማውጣት የተዘጋጁ ናቸው። የትምህርት ቤት ሰራተኞች መሰረታዊ 

የሕክምና እርዲታ እንዱያገኙ እና አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የዴንገተኛ 

ሕክምናዎችን እንዱያካሂደ ስሌጠና ተሰጥቷቸዋሌ። የጤንነት ጉዲይ 

ተከታዮች እና የትምህርት ቤት ሰራተኞች በየቀኑ እየተወያዩ በትምህርት ቀን 

ውስጥ የተማሪዎች የጤንነት ፍሊጎቶች መሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ በአንዴ 

ሊይ ይሰራለ። ትምህርት ቤቶች መዴሃኒት እንዱያስተዲዴሩ 

የሚፈቅዴሊቸውን የመዴሃኒት (AOM) ስሌጠና ያጠናቀቁ ሰራተኞችን 

በትምህርት ቀን ሇተማሪዎች መዴቧሌ። 

 

የጤንነት ጉዲይ ሰራተኞች እንዯ ሌጄ ቀዲሚ የህክምና አገሌግልት አቅራቢ 

ሉሆኑ ይችሊለን? በሌጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለት የጤንነት ጉዲይ 

ሰራተኞች ዋናውን የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን መተካት የሇባቸውም። 

የጤንነት ጉዲይ ሰራተኞቹ ሇሌጅዎ የመጀመሪያ ዯረጃ የጤና እንክብካቤ 

አገሌግልቶችን የት ማግኘት እንዯሚችለ መረጃ ማቅረብ ይችሊለ። 

 

SHSP ሌጄን ሇጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ሉያስተሊሌፉ ይችሊለ? የጤና 

ትብብር ሰራተኞች ተማሪዎችን ከህክምና ባሇሙያ ወይም ከመረጡት ዋና 

እንክብካቤ ጋር ምክክርን ወይም እንክብካቤን እንዱያገገኙ ሉመራ ይችሊሌ። 

የተሇመደ ሪፈራልች የመስማት ምርመራ ክትትሌ፤ የዕይታ ክትትሌ፤ 

ያሌተሟሊ ወይም ጊዜያቸው ያሇፈባቸው የጤንነት ቅጾች፤, የጎዯለ ወይም 

ጊዜያቸው ያሇፈባቸው ክትባቶች፤ እና ወዯ ትምህርት ቤት-የተመረኮዘ 

ማዕከሌን ይሊካለ። በተጨማሪም ሇሌጅዎ የመጀመሪያ ዯረጃ የጤና 

እንክብካቤ አቅራቢ ከላሇው/ሊት እንዳት ማግኘት እንዲሇበት መረጃ 

ሉሰጧቸው ይችሊለ። 

 

ሌጄ ሇትምህርት ቤት ምዝገባ አስፈሊጊ የሆኑትን የጤና አገሌግልቶች 

መዴረሱን እንዳት አውቃሇሁ? የጤንነት ጉዲይ ሰራተኞች ስሇ የሌጅዎ ት / 

ቤት ጤና ሰነድችና መዝገቦችን ሙለ በሙለ ይመሇከታሌ። የሌጅዎ 

ዓመታዊ የጥርስ ምርመራ፤ ወይም አስፈሊጊ የሆኑ የተዘሇለ ክትባቶች 

የማይፈሇግ ከሆነ የጤንነት ጉዲይ ሰራተኛ ሇወሊጆች እና አሳዲጊዎች 

ማሳሰቢያ ይሰጣሌ። 

 

የጤንነት ጉዲዩ እንዯ የምክር አገሌግልት ያሇ የባህሪ የጤና አገሌግልት 

ይሰጣሌ? የጤንነት ጉዲዩ በቀጥታ የባህርይ የጤና አገሌግልት ሇተማሪዎች 

አይሰጥም። ነገር ግን የኮልምቢያ አውራጃ የባህርይ ጤና አጠባበቅ መምሪያ 

(DBH) በዱሲ የሕዝብ እና የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች መርሃ ግብር 

ያካሂዲሌ። በዚህ መርሃ ግብር ሊይ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት እና በሌጅዎ 

ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኝ መረጃ ሇማግኘት እባክዎን ዴህረ ገጻቸውን 

ይጎብኙ 

https://dbh.dc.qov/service/school-behavioral-health-proqram.  
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ስሇ ባህሪ ጤና አገሌግልቶች በተመሇከተ መረጃ ሇማግኘት በስሌክ ቁጥር 1-

888-793-4357 የ 24/7 የመዲረሻ የእገዛ መስመርን ማነጋገር ይችሊለ። 

 

የጤንነት ጉዲይ ሰራተኞች ሌጄን ወዯ ጉብኝት ሲጓዝ አብረውት ሉጓዙ 

ይችሊለ? በትምህርት ቀን ውስጥ የተማሪዎች ጤንነትን እና ዯህንነታቸውን 

ሇመንከባከብ ጉዲይ ሰራተኞች በትምህርት ቤት ህንፃ ውስጥ መቆየት 

አሇባቸው። ሆኖም የጤንነት ጉዲይ ሰራተኞች የክፍሌ የመስክ ጉብኝቶችን 

አይካፈለም። በምትኩ የመስክ ጉዞዎች እና በላልች ራቅ ያለ ቦታዎች 

የሚዯረጉ ዝግጅቶች ሊይ መዴሃኒት ሇመቆጣጠር የሰሇጠነ የትምህርት ቤት 

ሰራተኛ ይገኛሌ። ሇበሇጠ መረጃ የሌጅዎ የትምህርት ቤት የመስክ ጉዞ 

መመሪያን ሉመሇከቱ ይችሊለ። 

 

በሌጄ ትምህርት ቤት ውስጥ የጤንነት ጉዲይ ሠራተኛን ሇማነጋገር ከሁለ 

የተሻሇ ዘዳ ምንዴነው? የትምህርት ቤቱ የጤና ክብካቤ መገኛ አዴራሻ 

ሇማግኘት የሌጅዎ ትምህርት ቤት ፊት ሇፊት ያሇውን ቢሮ ያነጋግሩ። የጤና 

ክብካቤ ሰራተኞች የሌጄን ክትባቶች ሉያስተዲዴሩ ይችሊለን? አይ። 

ክትባቶች በህፃኑ ዋና ተንከባካቢ ወይም በትምህርት ቤት-ተኮር የጤና 

ማእከሌ ሉገኙ ይችሊለ። 

 

የጤና ክብካቤ ሰራተኞች የሌጄን ክትባቶች ሉያስተዲዴሩ ይችሊለን? አይ። 

ክትባቶች በህፃኑ ዋና ተንከባካቢ ወይም በትምህርት ቤት-ተኮር የጤና 

ማእከሌ ሉገኙ ይችሊለ። 

 

የሌጄን ክትባቶች ሇማግኘት የት መሄዴ እችሊሇሁ? የሌጅዎ ትምህርት ቤት 

በትምህርት ቤት-ተኮር የጤና ማዕከሌ ካሇ ወይም የሌጅዎ የመጀመሪያ 

ዯረጃ እንክብካቤ አቅራቢ ክትባቶች ሉሰጥ ይችሊሌ። የጤና መዴን 

ከላሇዎት መዴንዎ ክትባቶችን አይሸፍንም ወይንም ሜዱክኤዴ ከተሸፈነ 

እነዚህ አቅራቢዎች የነፃ ክትባቶች ይሰጣለ: 

https://dchealth.dc.gov/service/medicare-uninsured-

underinsured-vaccine-providers  

 

ሌጄ ብቸኛ የጤና እቅዴ (IHP) እንዯሚያስፈሌገው እንዳት አውቃሇሁ? 

IHP ሂዯት ያሇው የጤና እንክብካቤ አስተዲዯር ሇሚፈሌጉ ተማሪዎች 

በሰነዴ የተያዘ እቅዴ ነው። የሌጅዎ የጤና ሁኔታው እንዯ መዴሃኒት 

አስተዲዯር ያሇ ወይም የግለኮስ ክትትሌ የመሳሰለ ወቅታዊ ጣሌቃ ገብነት 

የሚያስፈሌግ ከሆነ ሌጅዎ IHP ያስፈሌገዋሌ። ወሊጆች በትምህርት ቀን 

ውስጥ የሌጆቻቸውን ጤንነት ፍሊጎቶች ሇመወሰን ከመጀመሪያ ዯረጃ 

ሕክምና ሰጪ እንዱማክሩ እና የ IHP ን ንዴፍ ሇማዘጋጀት ከትምህርት ቤቱ 

ነርስ ጋር መተባበር አሇባቸው። IHP ከትምህርት ቤት ነርስ፤ ወሊጆች / 

አሳዲጊዎች፤ የሌጅዎ ዋና እንክብካቤ ሰጪ እና የትምህርት ቤት ሰራተኛን 

ጨምሮ የትብብሮሽ ሂዯት ነው። ሇበሇጠ መረጃ፤ ይጎብኙ 

https://dchealth.dc.gov/service/children-and-vouth-special-health-

care-needs  

ወይም የሌጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። 

 

በ SHSP እና በትምህርት ቤት-ተኮር የጤና ማዕከሌ መካከሌ ያሇው ሌዩነት 

(SBHC) ምንዴን ነው? የትምህርት ቤት-ተኮር የጤና ማዕከልች 

እንዯተማሪው ቀዲሚ የእንክብካቤ አቅራቢ የቃሌ እና የባህርይ የጤና 

አገሌግልቶችን ጨምሮ አጠቃሊይ የመጀመሪያ እንክብካቤን ይሰጣለ። 

የዱሲ የጤና ትምህርት ቤት-ተኮር የጤና ማዕከሊት የኮልምቢያ አውራጃ 

የሚያንቀሳቅሰው የተመረጡ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) ናቸው። 

SHSP ሇሁለም DCPS ትምህርት ቤቶች እና ሇአንዲንዴ የህዝብ ቻርተር 

ትምህርት ቤቶች ነርሲንግ እና የተሳሰሩ የጤና አገሌግልቶችን ይሰጣሌ፤ ነገር 

ግን እነዚህ አገሌግልቶች የመጀመሪያ ዯረጃ አገሌግልት ሰጪዎችን 

አይተኩም። 

 

ሌጄ በትምህት ቤት-ተኮር ጤና ተቋም (SBHC) ውስጥ የጤና እንክብካቤን 

ማግኘት ይችሊሌ? ትምህርት ቤት ውስጥ በSBHC የተመዘገቡ ተማሪዎች 

እንክብካቤን ያገኛለ። ወሊጆች የSBHC አገሌግልቶችን ሇማግኘት ወሊጆች 

ተማሪዎችን SBHC ውስጥ ማስመዝገብ አሇባቸው። (SBHC) የላሊቸው 

ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ከእነዚህ አገሌግልቶች ውስጥ አንደንም 

ማግኘት አይችለም። SBHCs ሊይ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት እና የSBHC 

ምዝገባ ቅጽ ሇማግኘት ይጎብኙ 

https://dchealth.dc.gov/service/school-based-health-centers  

 

ሇሌጄ የዓሇማቀፍ የጤና የምስክር ወረቀት (UHC) በምን ያህሌ ጊዜ 

ማስገባት ይኖርብኛሌ? UHCው በሌጅዎ ሀኪም ወይም ነርስ በየአመቱ 

የሌጅዎ ሐኪም መሞሊት አሇበት። ከመጀመሪያው የትምህርት ቀን በፊት 

ሇትምህርት ቤቱ መዝጋቢ ገቢ መዯረግ አሇበት። UHCው ሇትምህርት ቤቱ 

በፊት ባለት 365 ቀናት ውስጥ ተሟሌቶ የገባ መሆን አሇበት። ከ 365 

ቀናት በኋሊ ፎርደ ጊዜው እንዲሇፈበት ስሇሚቆጠር አገሌግልት አቅራቢ 

ሇሌጅዎ አዱስ UHC መሙሊት አሇበት። 

 

የአፍ ውስጥ የጤንነት ምርመራ (OHA)ን በየስንት ጊዜው ማመሌከት 

አሇብኝ? ከሊይ የተጠቀሱት የ UHC መስፈርቶች ሇOHAም ይሰራለ። 

 

አስፈሊጊ የሆነውን የትምህርት ቤት የጤና ቅጾች የት ማግኘት እችሊሇሁ? 

የ UHC እና OHA ን ጨምሮ የትምህርት ቤት የጤና ቅጾች በ  

https://dchealth.dc.gov/node/113622  ይገኛለ  

 

ስሇ SHSP ጥያቄዎች ማንን ማናገር እችሊሇሁ? የዱሲን ጤናን 

shs.program@dc.gov ኢሜሌ በኩሌ ሇያገኙ ይችሊለ።  

 

በ SHSP ሊይ እንዳት አስተያየት መስጠት እችሊሇሁ? ወሊጆች እና 

አሳዲጊዎች ኦንሊይን በሚገኘው የወሊጆች የግብረመሇስ ዲሰሳ ጥናት 

በመጠቀም ወሊጆች SHSP ሊይ ግብረመሌስ መስጠት ይችሊለ: 

https://www.survevmonkev.com/r/SHSPParentFeedback  
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