দয়া করে এই ফর্মটি পূ েণ কেরেন না। এই ফর্মটি শুধু র্াত্র রেফারেন্স টিরেরে েযেিারেে জনয।
(1) অফিস অভ স্কুল হেলথ্

SH-10 ির্ম
(2) স্কুল

(3) তাফিখ:

(4) উটিটখত টিক্ষার্মীে টিয় টপতার্াতা/অটভভােক

(5) ক্লাে

(7) টেষয়: রর্টিকযাল রুরর্ টভটজি

(8) OSIS:

(6) জন্ম তাটেখ

(9) আপনাে েন্তান আজ _________ AM/PM ের্য় উটিটখত কােরণ রর্টিকযাল রুরর্ পটেদিমন করেরে:
(a) ত্বরক ঘষমণজটনত আঘাত

(m) জ্বে: _____ °F

(b) েযর্া/যন্ত্রণা

(n) র্ার্ােযর্া/র্ার্া রঘাো

(c) অযালাটজমে উপের্ম

(o) েটর্ েটর্ ভাে/েটর্ কো

(d) রচাখ: চু লকারনা/লাল/রচারখে জল

(p) নাক রর্রক েক্ত ঝো

(e) নাক: চু লকারনা/েটদম/নাক েন্ধ/িাাঁটচ

(q) েযর্া

(f) র্লা: খুেখুরে/চু লকারনা

(r) েযাি

(g) কার্ড়

(s) ত্বক: চু লকারনা/শুকরনা/জ্বালা-রপাড়া

(h) কািা

(t) র্লা েযর্া

(i) কাটি/ঠান্ডা

(u) রপরি েযর্া

(j) কারন েযর্া: িান/োর্

(v) ক্লাটন্ত/অেোদ

(k) রচাখ: িান/োর্

(w) দাাঁরত েযর্া

(l) দৃ টির্ত ের্েযা: িান/োর্

(x) র্ানটেক আঘাত
(y) অনযানয (েু টনটদমিভারে েলু ন):

(10) রয টচটকৎো রদয়া িরয়রে:
(a) আইে পযাক

(e) েক্ত েন্ধ কোে জনয চাপ িরয়ার্

(b) েযান্ড-এইি

(f) ক্ষতস্থান োোন ও পাটন টদরয় পটেষ্কাে কো িরয়রে

(c) ঠান্ডা চাপ িরয়ার্

(g) তেল: পাটন/জু ে

(d) খাোে/স্ন্যাক
(11) েু পাটেিের্ূ ি:
(a) একটি র্ূ লযায়রনে জনয দয়া করে আপনাে িাক্তাে/রিটিরেে োরর্ রদখা করুন
(b) জ্বে রনরর্ যাওয়া পযমন্ত 24 ঘিাে জনয োটড়রত োখুন
(c) রচাখ রর্রক টনষ্কৃত পদার্ম রিষ না িওয়া পযমন্ত োটড়রত োখুন
(d) েটর্ না র্ার্া পযমন্ত 24 ঘিাে জনয োটড়রত োখুন
(e) টপতার্াতাে োরর্ রযার্ারযার্ কোে জনয আপনাে ইর্ারজমটন্স কািমটি িালনার্াদ করুন (আর্ো আপনাে োরর্ রযার্ারযার্ কেরত েক্ষর্ িইটন)
(f) জর্া টদন নতুন ভটতমে পে িােীটেক পেীক্ষা (টনউ অযািটর্িন্স টফটজকযাল এক্সার্, (CH205)
(12) র্ূ লযায়রনে জনয অনু গ্রি করে আপনাে স্বাস্থযরেো িদানকােীে োরর্ রযার্ারযার্ করুন:
(a) যটদ আপনাে েন্তান র্ার্ােযর্া, র্ার্া রঘাোরনা, েটর্ েটর্ ভাে, এেং/অর্ো ঘু র্ ঘু র্ ভাে িরে েরল জানায়
(b) যটদ রয স্থানটি রদখারে রেস্থানটি ফুরল যায় এেং/অর্ো অতযন্ত যন্ত্রণাদায়ক িরয় যায়
(c) যটদ েযর্া এেং/অর্ো উপের্ম অেযািত র্ারক
(13) অটতটেক্ত র্ন্তেয

(14) পেীক্ষা করেরেন: (নার্ এেং পদটে)

(15) রফান #

এই ফরর্মে অনু টদত েংস্কেরণে জনয, অনু গ্রি করে http://tinyurl.com/DOEHealthServices রদখুন, আপনাে স্কুরলে োরর্ রযার্ারযার্ করুন অর্ো একটি েয়ংটিয় অনু োরদে িুল েযেিাে করুন।

Rev. 3/21
T&I 32598 (Bangla/Bengali)

