এখাধন

অ্যালার্জিস/অ্যানার্িলযার্িস ঔষধ দেয়া সংক্রান্ত ির্ি

র্শক্ষার্িীর ছর্ব
সংযু ক্ত করুন

প্র্রোনকারীর ঔষধধর আর্িধরর ির্ি । অ্র্িস অ্ভ স্কুল দেলথ্ । 2019-2020 স্কুল বছর
অ্নু গ্রে কধর স্কুল নাধসির কাধছ দিরত র্েন। 31 দর্, 2019-এর পধর ির্িগুধলা জর্া র্েধল নতুন স্কুল বছধরর জনয প্র্র্ক্রয়াকরন দের্র েধত পাধর

Student Last Name

First Name

Middle

Date of birth __ __ / __ __ / __ __ __ __
MM

OSIS Number __ __ __ __ __ __ __ __ __
Weight ________kg
School (include ATSDBN/name, number, address and borough)

DD

YYYY

DOE District

 Male
 Female

Grade

Class

___ ___

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW (স্বাস্থ্য দসবা প্র্োনকারী র্নধের অ্ংশর্ি পূ রর্ করধব)
Specify Allergy

Specify Allergy

 Allergy to
History of asthma?

Specify Allergy

 Allergy to

 Allergy to

 Yes (If yes, student has an increased risk for a severe
reaction)

History of
anaphylaxis?

 Yes Date __ __ / __ __/ __ __ __ __

If yes, system affected

 Respiratory

 Skin

 GI

 No

Does this student have the ability to:
Self-Manage
(See ‘Student Skill Level’ below)

 No

 Cardiovascular

Treatment

 Neurologic

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

 Yes

 No

Recognize signs of allergic reactions Yes

 No

Recognize/avoid allergens independently
 Yes

 No

Select In School Medications
SEVERE REACTION

1.

A.



B.
C.

Immediately administer epinephrine ordered below, then call 911.

0.15 mg

0.3 mg
Give intramuscularly in the anterolateral thigh for any of the following symptoms (retractable devices preferred) :
 Shortness of breath, wheezing, or coughing
 Fainting or dizziness
 Lip or tongue swelling that bothers breathing
 Pale or bluish skin color
 Tight or hoarse throat
 Vomiting or diarrhea (if severe or combined with other symptoms)
 Weak pulse
 Trouble breathing or
 Feeling of doom, confusion, altered consciousness or agitation
swallowing
 Many hives or redness over body
Other:__________________________
If this box is checked, child has an extremely severe allergy to an insect sting or the following food(s):___________________________________________
Even if child has MILD symptoms after a sting or eating these foods, give epinephrine.
If no improvement, or if symptoms recur, repeat in ______ minutes for maximum of _____ times (not to exceed a total of 3 doses)
Give antihistamine after epinephrine administration (order antihistamine below)

Student Skill Level (select the most appropriate option)
 Nurse-Dependent Student: nurse/nurse-trained staff must administer
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision

 Independent Student: student is self-carry/self-administer
I attest student demonstrated ability to self-administer the prescribed
medication effectively for school/fieldtrips/school sponsored events.

Practitioner’s
Initials

MILD REACTION

2.

A. Give antihistamine: Name:_____________________________Preparation/Concentration:_______________ Dose:_____________ Route: _________
Frequency:  Q4 hours or  Q6 hours as needed for any of the following symptoms:


B.

Itchy nose, sneezing, itchy mouth

 A few hives or
mildly itchy skin

Mild stomach nausea or discomfort



Other: ______________________

If symptoms of severe allergy/anaphylaxis develop, or if more than one symptom from each system is present, use epinephrine and call 911.

Student Skill Level (select the most appropriate option)
 Nurse Dependent Student: nurse must administer
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision

3.





Independent Student: student is self-carry/self-administer

I attest student demonstrated ability to self-administer the prescribed
medication effectively for school/fieldtrips/school sponsored events.

Practitioner’s
Initials

OTHER MEDICATION

 Give Name:______________________________Preparation/Concentration:_______________ Dose: ______________
Route:______________ Frequency: Q___________  minutes  hours as needed
Specify signs, symptoms, or situations:___________________________________________________________________________________________________
If no improvement, indicate instructions:__________________________________________________________________________________________________
Conditions under which medication should not be given: _____________________________________________________________________________________
Student Skill Level (select the most appropriate option)
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision

 Independent Student: student is self-carry/self-administer
I attest student demonstrated ability to self-administer the prescribed
medication effectively for school/fieldtrips/school sponsored events.

Practitioner’s
Initials

Home Medications (include over-the counter)

Health Care Practitioner Name LAST

FIRST

Signature

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

(Please print and circle one: MD, DO, NP, PA)

Address
NYS License # (Required)

NPI #

Tel.

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Fax. ( __ __ __ ) __ __ __ -

__ __ __ __

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

T&I-29425 (Bengali-Bangla)
প্র্যাকর্িশনার অ্সম্পূ র্িভাধব এই ির্ির্ি পূ রর্ করধল ঔষধ অ্র্িার প্র্র্ক্রয়াকরর্ করধত দের্র েধবেঃ ির্ির্ি দরর্সধর্ন্ট র্াক্তার পূ রর্ করধত পারধব না
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র্পতার্াতাধক অ্বশযই 2 নং পৃ ষ্ঠায় স্বাক্ষর করধত েধব 

অ্যালার্জ/ি অ্যানার্িলযার্িস ওষু ধ দেয়া সংক্রান্ত ির্ি
প্র্রোনকারীর ঔষধধর আর্িধরর ির্ি । অ্র্িস অ্ভ স্কুল দেলথ্ । 2019-2020 স্কুল বছর
অ্নু গ্রে কধর স্কুল নাধসির কাধছ দিরত র্েন। 31 দর্, 2019-এর পধর ির্িগুধলা জর্া র্েধল নতুন স্কুল বছধরর জনয প্র্র্ক্রয়াকরন দের্র েধত পাধর

PARENTS/GUARDIANS FILL BELOW (র্পতার্াতা/অ্র্ভভাবক র্নধের অ্ংশর্ি পূ রর্ করধব)
এিা স্বাক্ষর করার র্াধযধর্, আর্র্ র্নম্নর্ির্খত র্বষয়গুধলা দর্ধন র্নর্ি:
1. আর্র্ আর্ার সন্তাধনর স্বাস্থ্য দসবা প্র্োনকারীর র্নধেিশনা অ্নু যায়ী ঔষধ সংরক্ষর্ করার এবং অ্তেঃপর স্কুধল দেয়ার অ্নু র্র্ত র্ের্ি। আর্ার সন্তাধনর ঔষধ সংরক্ষর্ করার এবং অ্তেঃপর স্কুধল
বযবোর করার জনয যর্ে দকান যন্ত্রপার্ত প্র্ধয়াজন েয় দসগুধলার জধনযও অ্নু র্র্ত র্ের্ি।
2. আর্র্ জার্ন দয:
 আ্র্র্ অ্বশযই স্কুল নাসিধক আর্ার সন্তাধনর ঔষধ এবং যন্ত্রপার্ত র্েব। আর্র্ স্কুধল র্রট্র্যাধেবল র্নর্ল সে এর্পধনর্িন দপন দেয়ার দেষ্টা করব।
 আর্র্ সকল দপ্র্সর্ক্রপশন এবং “ওভার-েযা-কাউন্টার (কাউন্টার দর্ধক দকন)” ঔষধ দযগুধলা স্কুধল র্েব দসগুধলা অ্বশযই নতুন, র্ুখবন্ধ, এবং আসল (অ্র্রর্জনযাল) দবাতল বা বাধি ভরা
র্াকধব। স্কুল র্েবধস বযবোর করার জনয আর্র্ স্কুধল বতির্ান, বার্তল (এিপায়ার) েধয় যায়র্ন এর্ন ঔষধ প্র্োন করধবা।
o দপসর্ক্রপশন ঔষধধর দবাতল অ্র্বা বাধির উপর অ্বশযই আসল িার্িার্সর দলধবল র্াকধত েধব। দলধবধল অ্বশযই অ্ন্তভুিক্ত েধত েধবেঃ 1) আর্ার সন্তাধনর নার্, 2) িার্িার্সর নার্
এবং দিান নম্বর, 3) আর্ার সন্তাধনর স্বাস্থ্য দসবা প্র্োনকারীর নার্, 4) তার্রখ, 5) র্রর্িধলর সংখযা, 6) ঔষধধর নার্, 7) দসবধনর পর্রর্ান (ধর্াধসজ), 8) কখন ঔষধ র্নধত েধব, 9)
কীভাধব ঔষধ দসবন করধত েধব এবং 10) অ্নয র্নধেিশনা।
 আর্র্ এতদ্বারা প্র্তযয়ন/র্নর্িত করর্ছ দয, আর্র্ আর্ার সন্তাধনর স্বাস্থ্যধসবা প্র্োনকারীর সাধর্ কর্া বধলর্ছ এবং দকান সর্য় যর্ে আর্ার সন্তাধনর বযবস্থ্াপধে দেওয়া অ্যাজর্া অ্র্বা
এর্পধনর্িন ঔষধ সধে না র্াধক, তখন আর্ার সন্তানধক র্ওজু ে ঔষধ প্র্োন করার জনয আর্র্ OSH-দক অ্নু ধর্ােন র্ের্ি।
 আর্ার সন্তাধনর ঔষধধ অ্র্বা স্বাস্থ্য দসবা প্র্োনকারীর র্নধেিশনায় দকান পর্রবতিন েধল স্কুল নাসিধক অ্বশযই অ্র্তসত্বর জানাধবা।
 OSH এবং এর এধজন্টরা আর্ার সন্তানধক স্বাস্থ্য পর্রধষবা দেয়ার সর্য় এই িধর্ির সর্ঠক তধর্যর উপর র্নভির কধর।
 এই দর্র্র্ধকশন অ্যার্র্র্র্নধেশন ির্ি (MAF)-র্ি স্বাক্ষর করার র্াধযধর্, অ্র্িস অ্ভ স্কুল দেলর্ (OSH)-দক স্বাস্থ্য পর্রধষবা প্র্োধনর অ্নু র্র্ত র্ের্ি। এই পর্রধষবাগুধলার র্ধধয র্াকধত
পাধর, র্কন্তু এর র্ধধয সীর্াবদ্ধ নয়, OSH-এর স্বাস্থ্য পর্রধষবা প্র্োনকারী অ্র্বা নাসি দ্বারা র্ির্ন কযাল র্ূ লযায়ন অ্র্বা শারীর্রক পরীক্ষা (র্ির্জকযাল এিার্)।
 এই MAF-র্িধত দয দর্র্র্ধকশন অ্র্িার দেয়া আধছ তা আর্ার সন্তাধনর স্কুল বছধরর দশধষ বার্তল েধয় যাধব, যার র্ধধয গ্রীষ্মকালীন দসশন অ্ন্তভূ িক্ত েধত পাধর, অ্র্বা যখন আর্র্ স্কুল
নাসিধক একর্ি নতুন একর্ি MAF র্েব (ধযিা আধ েধব)।
 আর্ার অ্নু র্র্ত এবং এই িধর্ি অ্যালার্জি জর্নত দসবার অ্নু ধরাধ দযভাধব বর্র্িত আধছ এই ির্ির্ি তার প্র্র্তর্নর্ধত্ব কধর। এিা OSH-এর কাধছ অ্নু ধরাধকৃত দসবাগুধলা প্র্োধনর দকান েু র্ক্ত
নয়। যর্ে OSH এই পর্রধষবাগুধলা প্র্োন করার র্সদ্ধান্ত দনয়, তধব আর্ার সন্তাধনর েয়ধতা স্টুধর্ন্ট অ্যাধকাধর্াধর্শন প্ল্যান লা ধত পাধর। এই প্ল্যানর্ি স্কুল পূ রর্ করধব।
 আর্ার সন্তানধক দসবা এবং র্ের্কৎসা প্র্োধনর উধেধশয, OSH প্র্ধয়াজন র্ধন করধল আর্ার সন্তাধনর দর্র্র্কযাল কর্িশন, ঔষধ অ্র্বা র্ের্কৎসা সম্পর্কিত অ্নযানয তর্য সংগ্রে করধত
পাধর। OSH এই তর্য আর্ার সন্তানধক স্বাস্থ্যধসবা প্র্োন কধরধছ দযসব দেলর্ দকয়ার প্র্যাকর্িশনার, নাসি, অ্র্বা িার্িার্সস্ট তাধের কাছ দর্ধক সংগ্রে করধত পাধর।
র্নধজ ঔষধ দসবন (শুধু র্াে স্বর্নভির র্শক্ষার্িীরা):
 আর্র্ প্র্তযয়ন/র্নর্িত করর্ছ দয আর্ার সন্তান র্নধজ ঔষধ দসবধন পুধরাপুর্র প্র্র্শর্ক্ষত এবং র্নধজই র্নধজর ঔষধ দনধব। আর্ার সন্তানধক ঔষধ বেন করার, সংরক্ষর্ করার এবং র্নধজ
ঔষধ দসবন করার অ্নু র্র্ত এই িধর্ির র্াধযধর্ র্ের্ি। আর্ার সন্তানধক ঔষধধর উপধর দযভাধব বর্র্িত েধয়ধছ দসই অ্নু যায়ী দবাতল অ্র্বা বাি প্র্োধন োয়বদ্ধ। আর্ার সন্তাধনর ঔষধ
বযবোধরর প্র্র্ত, এবং এই ঔষধ স্কুধল বযবোর করার িধল দয প্র্ভাব পড়ধত পাধর দস বযাপাধর লক্ষয রাখধত আর্র্ োয়বদ্ধ। আর্ার সন্তান ঔষধ বেন করধত পারধব এবং র্নধজ ঔষধ দসবন
করধত পারধব র্কনা তা স্কুল নাসি র্নর্িত করধব। আর্র্ স্কুধল স্পষ্টভাধব দলধবল করা বাি অ্র্বা দবাতধল “বাড়র্ত (বযাক আপ)” ঔষধ সংরক্ষধর্র জনয র্েধত সম্মত।

 যদি আমার সন্তান সামদিকভাবে ঔষধ েহন করবে অথো দনবে ঔষধ সসেন করবে অক্ষম হি েবে স্কু ল নাসস অথো প্রদিক্ষণপ্রাপ্ত স্কু ল কমীগণ োবক
ঔষধ প্রিান করার অনুমদে দিদি।
 যর্ে আর্ার সন্তান সার্র্য়কভাধব ঔষধ বেন করধত অ্র্বা র্নধজ ঔষধ দসবন করধত অ্ক্ষর্ েয় তধব স্কুল নাসি অ্র্বা প্র্র্শক্ষর্প্র্াপ্ত স্কুল কর্িী র্ তাধক ঔষধ প্র্োন করার অ্নু র্র্ত র্ের্ি।
দ্রষ্টবয: আপর্ন যর্ে স্টক বযবোধরর র্সদ্ধান্ত র্নধয় র্াধকন, আপনাধক অ্বশযই আপনার সন্তাধনর এর্পনার্িন, অ্যাজর্া ইনধেলার এবং অ্নু ধর্ার্েত অ্নয দযসব ওষু ধ র্নধজ র্নধজ দেয়া যায় দসগুর্ল স্কুল র্ট্র্প
এবং/অ্র্বা আিিার স্কুল কর্িসূর্ের সর্য় তার সাধর্ পার্ঠধয় দেধবন দযন দসগুর্ল প্র্ধয়াজধন তার জনয সেজলভয েয়। স্টক দর্র্র্ধকশন শুধু র্াে OSH স্টাি দ্বারা স্কুধল বযবোধরর জনয।

র্শক্ষার্িী দশষ নার্

প্র্র্র্ নার্

র্ধযনাধর্র অ্েযাক্ষর

জন্মতার্রখ __ __ / __ __ / __ __ __ __

স্কুধলর ATSDBN/নার্

বধরা

র্পতার্াতা/অ্র্ভভাবধকর নার্ (ইংধরর্জ বড় অ্ক্ষধর):

এখাধন সই করুন:

র্পতার্াতা/অ্র্ভভাবধকর ইধর্ইল
দিান নম্বর::

স্কুল
র্র্র্েে

র্পতার্াতা/অ্র্ভভাবধকর সই

সই দেওয়ার তার্রখ
__ __ / __ __ / __ __ __ __

র্পতার্াতা/অ্র্ভভাবধকর র্ঠকানা

র্েধনর ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

র্বকল্প জরুর্র দযা াধযাধ র নার্

বার্ড়র ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

র্শক্ষার্িীর সাধর্ সম্পকি

দসল দিান ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

দযা াধযাধ র দিান নম্বর

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

FOR Office of School Health (OSH) USE (অ্র্িস অ্ভ স্কুল দেলর্ (OSH)-এর বযবোধরর জনয)
OSIS Number:
Received by: Name
 504

 IEP

Services provided by:

Date

__ __ / __ __ / __ __ __ __

 Other
 Nurse/NP

Reviewed by: Name
Referred to School 504 Coordinator:  Yes

 OSH Public Health Advisor (For supervised students only)

Signature and Title (RN OR SMD):

__ __ / __ __ / __ __ __ __

 No

 School Based Health Center

Date School Notified & Form Sent to DOE Liaison _ _ / _ _ / _ _ _ _
 Modified

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

T&I-29425 (Bengali)
* দ াপনীয় তর্য ইধর্ইধলর র্াধযধর্ পাঠাধনা উর্েত না

Date

FOR PRINT USE ONLY

 Not Modified

