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تمام والدین اور طبی نگہداشت پیشہ وروں ےک لی  

وریات ےک حامل تمام طلبا کو صحتیاتر خدمات فراہم کرنر ےکOSH( اور اسکول کا دفتر صحت )DOEنیویارک شہر محکمہء تعلیم ) ( خاص صحتیاتر ضر

۔ اگر آپےک بچے کو صحت ےس متعلقہ خدمات بحایل ایکٹ   ہی 
، اس پیکٹ می  قابِل  504ےک جز  1973لی  ملکر کام کرنر ےک تحت طبی سہولیات درکار ہی 

۔  مطالبہصحت ےس متعلقہ خدمات ےک ایک نیے جائزے کا  ہر تعلییم سال می   OSHاطالق فارم ) فارمز( مکمل کریں۔   کرتا ہے

 ےک لی  دستیاب ہی  اگر آپےک بچے کو درکار ہو۔
ے
 نگہداشت پیشہ وران ےک مکمل کرئ

ی
 یقیبر بنائی  کہ فارم پر دستخط ہوں  یہ فارمز صحتیات

براِہ مہرباتر
 :  جہاں گزارش یک گبے ہے

 اور اسکول می  عالج اس  - (MAFsادویات ےک انتظایم فارمز ) .1
فارم کو آپ ےک بچے کا صحتیاتر نگہداشت فراہم کنندہ ادویات وصول کرنر

۔  ےک لی  مکمل کرتا ہے

o  پانچ علیحدہ ادویات ےک انتظایم فارمزMAFs ؛ ذیابیطس؛ دورے اور عام۔ ے ؛ دمہ؛الرجی  ہی 
o   مکمل شدہ فارمز اسکول نرس / اسکول می  قائم صحت ےک مرکز 

 کو دے دیں۔برانے مہرباتر
( فارم.2

ے
 ےک لی   – طبی  تجویز کردہ عالج )غی  دوات

اس فارم کو آپ ےک بچے کا صحتیاتر نگہداشت فراہم کنندہ خاص طریقئہ کار یک گزارش کرنر

ہ ےک لی  مکمل کرے گا۔ یہ فارم تمام باصالحیت نر  سنگ عالج جیےس اسکول می  انجام دیے جایر واےل ٹیوب فیڈنگ کیتھرائزیشن، سکشننگ، وغت 

۔ لی    ےک  استعمال کیا جاسکتا ہے

o مکمل شدہ فارمز اسکول نرس / اسکول می  قائم صحت ےک مرکز کو دے دیں۔ 
برانے مہرباتر

 ےک لی  استعمال کریں جیےس ایلیویتر کا استعمال، –/ طبی سہولت )سہولیات( ےک لی  درخواست  504جز  .3
ان فارمز کو سہولیات موصول کرنر

سہولیات، اور معاون پیشہ ور یک خدمات۔امتحان یک 

o  ےک لی  استعمال 
/جسماتر ورزش ےس عالج، جسماتر ورزش ےس عالج، گفتار اور   نہان فارمز کو متعلقہ خدمات موصول کرنر  لساتر کریں جیےس ذہبر

 عالج، یا صالح کاری۔

o  ر فارمز ہی  جن کو :  تی  مکمل کرنا الزیم ہے
 504 سہولیات ےک لی  والدین یک درخ( واستIEPs ؛) ےک حامل طلبا ےک لیے مطلوب نہی  ہے

 HIPAA ےک مطابق صحت ےس متعلقہ معلومات کو افشا کرنر کا اجازت نامہ؛ اور

 : بچے ےک صحتیاتر نگہداشت پیشہ ور ےک ذریےع طبی سہولیات یک درخواست۔ یہ فارم تمام طلبا ےک لی  مکمل کرنا الزیم ہے جنہی  مطلوب ہے

 طبی صورتحال ےک لی  یا قلیل یا طویل مدتر حرکت کرنر ےس متعلق معامالت جو اسکول می  
سہولیات؛ یا سفر یک سہولیات، ماسوا قلیل مدتر

 ذرائع نقل و حمل یک فراہیم یک اہلیت می  استثنا کا مطالبہ کرنر ہوں۔

o  رابطہ کار یا  504برانے مہرباتر مکمل کردہ فارمز اپنر اسکول ےکIEP  جمع کرا دیں، جیسا مناسب ہو۔ٹیم ےک پاس

 والدین: 

  براِہ مہرباتر اپنر بچے ےک صحتیاتر نگہداشت پیشہ ور ےس وہ فارمز مکمل کروائی  جو آپےک بچے ےک لی  درکار ہی  )جیےسMAF  اور / یا طبی طور پر تجویز کردہ
 عالج ےک فارم(۔

 MAFs  تک نیے  2021جون،  1آپےک اسکول یک نرس / اسکول می  قائم صحت ےک مرکز کو اور اور عالج ےک فارمز کو ساالنہ مکمل کی  جانا الزیم ہے
۔ ۔ تعلییم سال ےک لی  جمع کروانا الزیم ہے  می  تاخت  کا باعث بن سکیر ہی 

 اس تاری    خ ےک بعد موصول کردہ فارمز کاررواتے

 IEPs  : ےک حامل طلبا ےک لیے
o  الزیم ہے جب خدمات می  کوتے تبدییل درکار ہو۔طبی سہولیات یک درخواست کا فارم مکمل کی  جانا 
o  وہ فارمز جنکاIEP  ٹیم ےک ذریےع جائزہ لی  جانا درکار ہے وہ آپےک بچے ےکIEP ۔  الزیم ہی 

ے
اجالس ےس کم از کم ایک ماہ قبل جمع کروائ

 ( اسٹاک ادویاتAlbuterol, Flovent اور ,Epinephrine) OSHاور مکمل کردہ عمےل ےک لی  ضف اسکول می  استعما ،  MAFل ےک لی  ہی 

۔ آپ ےک لی  الزیم ہے کہ آپ اسکویل تفرییح دوروں ےک ایام اور / یا اسکول بعد پروگرام ےک لی  اپینیفرین، دمہ ےک ان ہیلر، اور پھر بیھ درکار ہے

۔   خود ےس لینر وایل منظور کردہ ادویات کو اپنر بچے ےک ساتھ بھیجی 

  بیھ 
ے
۔ MAFsیہ یقیبے بنائی  کہ آپ کوت اور عالج ےک فارمز یک پشت پر دستخط کریں، اپنے بچے کو ان خدمات ےک لی  اجازت دینے ےک لی 

 MAF ۔  اور جدید تصویر لگائی 
ی
 پر ایک چھوت

ے
 بائی  کوئ

ے
ےک باالت

 سواالت ہی  تو براہ کرم اپنر بچے ےک اسکول نرس ، 
رابطہ کار ےس رابطہ کریں۔ 504گر قابِل اطالق ہو( اور / یا اسکول ےک ٹیم )ا  IEPاگر آپ ےک کوتے

۔  صفچ یک پشت پر دیکھی 
ے
 نگہداشت پیشہ وران: براِہ مہربات

ی
 صحتیات



سہولیات 504جز  رہنما خطوط برائے صحتیاتی خدمات اور
 نیویارک پبلک اسکول طلبا ےک ل ی  

 لیمی سالعت  2022-2021

Rev 4/21

T&I 33026 (Urdu)

 ےک لی  ہدایات
ے
 نگہداشت پیشہ وران طبی سہولیات یک گزارش کا فارم مکمل کرئ

ی
صحتیات

وی کریں: براِہ مہرباتر فارمز کو مکمل کرنر وقت ذیل ےک رہنما خطوط یک   پت 

  ۔ اس فارم کو مکمل کرنر واال صحتیاتر نگہداشت پیشہ ور ویہ فرد ہونا کبے صحتیاتر نگہداشت پیشہ وران آپےک مریض کا عالج کرسکیر ہی 

-چاہنے جو اس کيفيت کا عالج کرے گا، جس ےک لیے خدمات یک گزارش یک گبے ہو

 اس فارم کا طالب علم ےک الئسنس یافتہ صحتیاتر نگہداشت ( پیشہ ورMD, DO, NP, PA ےک ذریےع مکمل کی  جانا الزیم ہے جس یر طالب علم کا )

۔ فارمز کو والدین / رسپرست  گبے طبی تشخیص ےک بارے می  کلینیکل تشخیصات فراہم کرسکتا ہے
 عالج کیا ہے اور اس درخواست یک بنیاد بناتے

۔ فارمز کو ایک ریزیڈنٹ مکمل نہی  کرسکت  ا۔مکمل نہی  کرسکیر

۔  یقیبر بنائی  کہ آپےک جوابات مکمل اور درست ہی 
۔ براِہ مہرباتر ورت پر مببر ہی  طبی سہولیات ےک لی  تمام  سہولیات ےک لی  تمام درخواستی  طبی ضر

ِ صحت )
۔OSHدرخواستوں کا اسکول کا دفیی

ے
 اگر مزید وضاحت درکار ہوت

ے
 گا، وہ آپ ےس رابطہ کریں ےک

ے
( ےک ذریےع جائزہ لیا جائ

  ۔  نرسنگ یک درخواستوں پر کیس بہ کیس غور کیا جایے گا۔ 1:1محکمئہ تعلیم ےک زیادہ اسکولوں می  اسکول نرس موجود ہوتر ہے

 نہی   براِہ مہرباتر اس فارم پر تمام معلومات صفاتے ےس ٹائپ یا پرنٹ کریں۔ 
ے
بد خط، نامکمل، غی  دستخط شدہ یا بغی  تاری    خ ےک فارمز پر کارروات

 گا۔یک جاسک
ے
 بی اور انہی  طالب علم ےک والدین یا رسپرست کو واپس کردیا جائ

 طالب علم ےک لی  طبی مناسبت کا مکمل نام اور موجودہ تشخیص فراہم کریں۔

  تشخیص / عالمات، طبی مسائل، اور / یا طرِز عمل ےک مسائل کو بیان کریں جو طالب علم پر اسکویل اوقات ےک دوران یا سفر می  اثرانداز 

۔ ، بشمول محدودیت، اور/ یا مطلوبہ مداخلتی   ہوسکیر ہی 

 گزارش کردہ سہولیات ےس متعلقہ کوتے بیھ دستاویز اور کیس خاص خدمات ےک لی  امتحان ےک نتائج یا حواےل شامل کریں۔

  اییس  دوران درکار ہوں۔رصف ان خدمات یک گزارش کریں جو اسکول اوقات یا اسکول ےک کفالت کردہ دیگر پروگراموں اور رسگرمیوں ےک

 دوا یک درخواست نہ کریں جو گھر پر، اسکول ےک اوقات ےس پہےل یا بعد می  دی جاسکبر ہو۔

  براِہ مہرباتر تمام متعلقہ دوائیاں دینر ےک فارمز ) اگر کیس طالب علم کو دوائیاں یا کوتے ، ( اور / یا ایک درخواست MAFsطریِق کار کی  جانا درکار ہے

 طبی 
۔ یہ اسکول نرس کو انیک ایک تشخییص ذمہ برانے ۔ ہدایات کو واضح اور صاف طور پر تحریر ہونا چاہینے طور پر تجویز کردہ عالج جمع کروائی 

۔  می  مدد کرتا ہے
 دارانہ طور ےس تعمیل کرنر

 متبادل دوائیوں یک درخواست پر کیس بہ کیس غور کیا جایے گا۔

  نیویارک ریاست، نیو جریس، یا کنیٹیکٹ الئسنس اور  اپنا نام واضح جیل حروف می  لکھی  اورNPI نمتی شامل کریں۔

 :طبی سہولیات درخواست فارم پر

o۔ ین ہی 
 می  بہتر

 ےک لی   آپ ےس رابطہ کرنر
براِہ مہرباتر وہ دن اور اوقات درج کریں جو درخواست یک مزید وضاحت کرنر

o   ۔ براِہ مہرباتر اس تصدیق پر دستخط کریں جو یہ تحریر کرتر ہے کہ فراہم کردہ معلومات درست ہے

 اسٹاکEpinephrine  ۔ طالب علم ےک لی  نسچر وایل کہ جگہ می 
، یا پری کنڈرگارٹن ےک لی  ایک مشتر کو طبی کمرے می  محفوظ رکھا جاسکتا ہے

Epinephrine  کو حسِب ہدایت طالب علم ےک ساتھ بھیجا جایے گا۔ 

۔ صحتیاتر نگہداشت پیشہ وران ےک لی  یہ  طالب علم یک صالحیت یک سطح:  طلبا کو اسکول می  جتنا ممکن ہو خود کفیل ہونا چاہینے

۔ ، یا خودمختار ہے ، نگراتر درکار ہے  ےک لی  نرس کا محتاج ہے
ر کرنا الزیم ہے کہ آیا بچہ دواتے لینر یا طریق کار انجام دینر  تعی 

 :۔ د نرس کا محتاج ۔نرس ےک لی  دوا دینا الزیم ہے  الماری می  محفوظ رکیھ جاتر ہے
ی
 وا عام طور پر طبی کمرے می  قفل لگ

  :  می 
ے
، درست خوراک کا علم ہو اور کب یل نگرات ۔ طالب علم کو اپبر دوا یک نشاندیہ کرنر ےک قابل ہونا چاہینے  می 

 خود ےس دوا لینا، بالغ یک نگراتر
، اپبر دوا کا مقصد سمجھتا ہو، اور یہ بتایر ےک قا  بل ہو کہ اگر دوا نہ یل جایے تو کیا ہوگا۔جایے

  :براِہ مہرباتر اس تصدیق پر مخترص دستخط کریں کہ طالب علم اسکول  خودمختار ، ۔ وہ طلبا جو خود مختار ہی  خود دوا ال سکتا ہے / ےل سکتا ہے
، بشمول اسکول تفرییح دوروں  ، اور دیگر اسکول ےک کفالت کردہ پروگرام اور رسگرمیوں می  ۔می  طلبا کو کبیھ بیھ ممنوعہ  ےک، خود دوا لینر ےک قابل ہے

۔  منشیات ساتھ رکھنر یک اجازت نہی  ہے

  ،  سطح منتخب نہی  یک گبے ہے
ے
کلینیکل عملہ طالب علم کو خود بخود بطور نرس کا محتاج درج کردے گا طالب   OSHاگر صالحیت یک کوت

 نگہداشت پیشہ ور ےک ذریےع مزید ہدای
ی
 ات ملیے تک۔علم ےک صحتیات

آپےک تعاون کا شکریہ۔


