জেনারেল জেডিরেশন অ্যািডেডনরেশন ফেম:

এখানে শিক্ষার্থীর
ছশি সংযুক্ত
করুে

এই ফেমডি ডিোে, অ্যােো অ্থবা অ্যালাডেমে ওষু রেে েনয বযবহাে েো যারব না

প্র্রদানোেীে ঔষরেে আিমরেে ফেম । অ্ডফি অ্ভ স্কুল জহলথ্ । 2020-2021 স্কুল বছে
অ্নু গ্রহ েরে স্কুল নারিমে োরছ জফেত ডদন। 1 েু ন তাডেরেে পরে ফেমগুরলা েো ডদরল নতুন স্কুল বছরেে েনয প্র্ডিয়ােেণ জদডে হরত পারে

র্শক্ষার্িীর দশষ নার্

প্র্র্র্ নার্

র্ধযনার্

র্াস

OSIS নম্বর __ __ __ __ __ __ __ __ __

 পু রুষ

জন্মতার্রে __ __ / __ __ / __ __ __ __
র্েন

 নারী

বৎসর

ওজন________দকর্জ

স্কুল (ATSDBN/নার্, নম্বর, র্িকানা এবং বধরা উধেে করুন)

DOE র্র্র্িক্ট

দগ্রর্

ক্লাস

___ ___

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW
1. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _
Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name

In School Instructions
 Standing daily dose: at _ _: _ _ AM / PM

and

_ _: _ _ AM / PM

AND/OR

Preparation/Concentration: ___________________________________

 PRN

Dose: _________________________ Route:_____________________
Student Skill Level (Select the most appropriate option):
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry / self-administer
Initial below for Independent (Not allowed for controlled substances)

 Time interval: _ _ minutes or _ _ hours as needed.
 If no improvement, repeat in _ _ minutes or _ _hours for a maximum

Practitioner’s Initials

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

2. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _
Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name

Preparation/Concentration: ___________________________________
Dose: _________________________ Route:_____________________
Student Skill Level (Select the most appropriate option):
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry / self-administer
Initial below for Independent (Not allowed for controlled substances)
I attest student demonstrated ability to self-administer
the prescribed medication effectively for school /
fieldtrips / school sponsored events.

_________________________________________________________
specify signs, symptoms, or situations

of __ times.
Conditions under which medication should not be given:

In School Instructions
 Standing daily dose: at _ _: _ _ AM / PM

and

_ _: _ _ AM / PM

AND/OR

 PRN

_________________________________________________________
specify signs, symptoms, or situations

 Time interval: _ _ minutes or _ _ hours as needed.
 If no improvement, repeat in _ _ minutes or _ _hours for a maximum
of __ times.
Conditions under which medication should not be given:

Practitioner’s Initials

3. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _
Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name

In School Instructions
 Standing daily dose: at _ _: _ _ am / pm and

_ _: _ _ AM / PM

AND/OR

Preparation/Concentration: ___________________________________

 PRN

Dose: _________________________ Route:_____________________
Student Skill Level (Select the most appropriate option):
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry / self-administer
Initial below for Independent (Not allowed for controlled substances)

 Time interval: _ _ minutes or _ _ hours as needed.
 If no improvement, repeat in _ _ minutes or _ _hours for a maximum

Practitioner’s Initials

_________________________________________________________
specify signs, symptoms, or situations

of __ times.
Conditions under which medication should not be given:

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

HOME MEDICATIONS (include over-the counter)

Health Care Practitioner Name LAST

FIRST

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

Signature

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

Address
NYS License # (Required)

NPI #

Tel.

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

Fax. ( __ __ __ ) __ __ __ -

__ __ __ __

_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

প্র্যাকর্িশনার অ্সম্পূ ণিভাধব এই ির্ির্ি পূ রণ করধল ঔষধ অ্র্িার প্র্র্ক্রয়াকরণ করধত দের্র েধবেঃ ির্ির্ি দরর্সধর্ন্ট র্াক্তার পূ রণ করধত পারধব না
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র্পতার্াতাধক অ্বশযই 2 নং
পৃ ষ্ঠায় স্বাক্ষর করধত েধব 

সিজার মেসিকেশন অ্যািসেসনকেশন ফেম
প্র্রদানোরীর ঔষকের আিমকরর ফেম । অ্সফি অ্ভ স্কুল মেলথ্ । 2020-2021 স্কুল বছর
অ্নু গ্রে েকর স্কুল নাকিমর োকছ মফরত সদন। 1 জু ন তাসরকের পকর ফেমগুকলা জো সদকল নতুন স্কুল বছকরর জনয প্র্সিয়ােরণ মদসর েকত পাকর

PARENTS/GUARDIANS FILL BELOW (সপতাোতা/অ্সভভাবে সনকের অ্ংশসি পূ রণ েরকব)

1. আর্র্ আর্ার সন্তাধনর স্বাস্থ্য দসবা প্র্োনকারীর র্নধেিশনা অ্নু যায়ী ঔষধ সংরক্ষণ করার এবং অ্তেঃপর স্কুধল দেয়ার অ্নু র্র্ত র্ের্ি। আর্ার সন্তাধনর ঔষধ সংরক্ষণ 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 র্রট্র্যাধক্টবল র্নর্ল সে এর্পধনর্িন দপন দেয়ার দেষ্টা করব।
 আর্র্ সকল দপ্র্সর্ক্রপশন এবং “ওভার-েযা-কাউন্টার (কাউন্টার দর্ধক দকন)” ঔষধ দযগুধলা স্কুধল র্েব দসগুধলা অ্বশযই নতুন, র্ু েবন্ধ, 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) তার্রে, 5) র্রর্িধলর সংেযা, 6) ঔষধধর নার্, 7) দসবধনর পর্রর্ান (ধর্াধসজ), 8) কেন 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, তেন
আর্ার সন্তানধক র্ওজু ে ঔষধ প্র্োন করার জনয আর্র্ OSH-ধক 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 সর্িক তধর্যর উপর র্নভির কধর।
 এই দর্র্র্ধকশন অ্যার্র্র্র্নধিশন ির্ি (MAF)-র্ি স্বাক্ষর করার র্াধযধর্, অ্র্িস অ্ভ স্কুল দেলর্ (OSH)-ধক স্বাস্থ্য পর্রধষবা প্র্োধনর অ্নু র্র্ত র্ের্ি। এই পর্রধষবাগুধলার র্ধধয র্াকধত পাধর, র্কন্তু এর র্ধধয সীর্াবদ্ধ নয়,
OSH-এর স্বাস্থ্য পর্রধষবা প্র্োনকারী অ্র্বা নাসি দ্বারা র্ক্লর্নকযাল 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 গ্রীমকাকালীন দসশন অ্ন্তভূ িক্ত েধত পাধর, অ্র্বা যেন আর্র্ স্কুল নাসিধক একর্ি নতুন একর্ি MAF র্েব
(ধযিা আধে েধব)। যেন ঔষধধর আধেশ বার্তল (এিপায়ার্ি) েধয় যাধব, আর্র্ আর্ার সন্তাধনর স্কুল নাসিধক স্বাস্থ্য দসবা প্র্োনকারী দ্বারা পূ রণকৃত নতুন একর্ি MAF প্র্োন করধত েধব। OSH ভর্বষযধত অ্যাজর্ার MAF
র্লেধত আর্ার স্বাক্ষর লােধব না।
 আর্ার অ্নু র্র্ত এবং এই িধর্ি অ্যালার্জি জর্নত দসবার অ্নু ধরাধ দযভাধব বর্ণিত 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 লােধত পাধর। এই প্ল্যানর্ি স্কুল পূ রণ 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 পু ধরাপু র্র প্র্র্শর্ক্ষত এবং র্নধজই র্নধজর ঔষধ দনধব। আর্ার সন্তানধক ঔষধ বেন করার, সংরক্ষণ করার এবং র্নধজ ঔষধ দসবন করার অ্নু র্র্ত এই িধর্ির
র্াধযধর্ র্ের্ি। আর্ার সন্তানধক ঔষধধর উপধর দযভাধব বর্ণিত ে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 রােধত 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 সংরক্ষধণর জনয র্েধত সম্মত।
 যর্ে আর্ার সন্তান সার্র্য়কভাধব ঔষধ বেন করধত অ্র্বা র্নধজ ঔষধ দসবন করধত অ্ক্ষর্ েয় তধব স্কুল নাসি অ্র্বা প্র্র্শক্ষণপ্র্াপ্ত স্কুল কর্িীেণ তাধক ঔষধ প্র্োন করার অ্নু র্র্ত র্ের্ি।
দনাি: 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 পার্িধয় 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

স্কুল

জন্মতার্রে __ __ / __ __ / __ __ __ __

স্কুধলর ATSDBN/নার্

পিতামাতা/অপিিাবকের নাম (ইংনরশি িড় অক্ষনর):

বধরা

র্র্র্িক্ট

পিতামাতা/অপিিাবকের স্বাক্ষর

স্বাক্ষর দেওয়ার তাপরখ:

েরুন:
পিতামাতা/অপিিাবকের ইকমইল

দ ান নম্বর::

__ __ / __ __ / __ __ __ __
পিতামাতা/অপিিাবকের ঠিোনা

পেকনর ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __ বাপির ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __ দেল দ ান ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

জরুরী অবস্থায় দ াগাক াকগর পবেল্প নাম

পিক্ষার্থীর োকর্থ েম্পেক
গযা ানযান র গ াে েম্বর

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

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 _ _ / _ _ / _ _ _ _

*Confidential Information should not be sent by email

 Modified

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

* গ াপেীয় তর্থয ইনেইনের োধ্যনে পাঠানো উশিত ো

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

শুধু প্রিন্ট ব্যব্হারেে জন্য
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