জেনারেল জেডিরেশন অ্যািডেডনরেশন ফেম:

এোরন

এই ফেমডি অ্যােো অ্থবা অ্যালাডেমে েনয বযবহাে েো যারব না

ডশক্ষাথমীে ছডব

প্র্রদানোেীে ঔষরেে আিমরেে ফেম । অ্ডফস অ্ভ স্কুল জহলথ্ । 2019-2020 স্কুল বছে

সংযু ক্ত েরুন

অ্নু গ্রহ েরে স্কুল নারসমে োরছ জফেত ডদন। 31 জে তাডেরেে পরে ফেমগুরলা েো ডদরল নতুন স্কুল বছরেে েনয প্র্ডিয়ােেন জদডে হরত পারে

Student Last Name

First Name

Middle

 Male
 Female

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

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

DD

YYYY

DOE District ___ ___

Grade

Class

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW (স্বাস্থ্য জসবা প্র্দানোেী ডনরেে অ্ংশডি পূ ের্ েেরব)
1. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _

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

Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name

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)
(NOT ALLOWED FOR CONTROLLED SUBSTANCES)

Practitioner’s Initials

_ _: _ _ AM / PM

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

2. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _

_________________________________________________________
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:

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

Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name

and

_ _: _ _ AM / PM

AND/OR

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)
(NOT ALLOWED FOR CONTROLLED SUBSTANCES)
I attest student demonstrated ability to self-administer the
prescribed medication effectively for school / fieldtrips /
school sponsored events.

 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:  _ _ _ . _ _ _

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

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)
(NOT ALLOWED FOR CONTROLLED SUBSTANCES)
I attest student demonstrated ability to self-administer the
prescribed medication effectively for school / fieldtrips /
school sponsored events.

_ _: _ _ AM / PM

 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

HOME Medications (include over-the counter)

Health Care Practitioner

LAST NAME

FIRST NAME

Signature

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

Address

Tel. No.

E-mail address

Cell phone ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __
NPI No.

NYS License No (Required)
__ __ - ___ ___ ___ ___ ___ ___

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

Fax. No ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

T&I-29425 (Bengali/Bangla)
প্র্যােডিশনাে অ্সম্পূ র্ভ
ম ারব এই ফেমডি পূ ের্ েেরল ঔষে অ্িমাে প্র্ডিয়ােের্ েেরত জদডে হরবেঃ ফেমডি জেডসরিন্ট িাক্তাে পূ ের্ েেরত পােরব না

Rev 3/18 ডপতাোতারে অ্বশযই 2 নং পৃ ষ্ঠায় স্বাক্ষে েেরত হরব 

জেনারেল জেডিরেশন অ্যািডেডনরেশন ফেম:
এই ফেমডি অ্যােো অ্থবা অ্যালাডেমে েনয বযবহাে েো যারব না

প্র্রদানোেীে ঔষরেে আিমরেে ফেম । অ্ডফস অ্ভ স্কুল জহলথ্ । 2019-2020 স্কুল বছে
অ্নু গ্রহ েরে স্কুল নারসমে োরছ জফেত ডদন। 31 জে তাডেরেে পরে ফেমগুরলা েো ডদরল নতুন স্কুল বছরেে েনয প্র্ডিয়ােেন জদডে হরত পারে

PARENTS/GUARDIANS FILL BELOW (ডপতাোতা/অ্ডভভাবে ডনরেে অ্ংশডি পূ ের্ েেরব)
এিা স্বাক্ষে েোে োেযরে, আডে ডনম্নডিডেত ডবষয়গুরলা জেরন ডনডি:
আডে আোে সন্তারনে স্বাস্থ্য জসবা প্র্দানোেীে ডনরদমশনা অ্নু যায়ী ঔষে সংেক্ষর্ েোে এবং অ্তেঃপে স্কুরল জদয়াে অ্নু েডত ডদডি। আোে সন্তারনে ঔষে সংেক্ষর্ েোে এবং অ্তেঃপে স্কুরল

1.

বযবহাে েোে েনয যডদ জোন যন্ত্রপাডত প্র্রয়ােন হয় জসগুরলাে েরনযও অ্নু েডত ডদডি।
2.

আডে োডন জয:


আ্ডে অ্বশযই স্কুল নাসমরে আোে সন্তারনে ঔষে এবং যন্ত্রপাডত ডদব।



আডে সেল জপ্র্সডিপশন এবং “ওভাে-দযা-োউন্টাে (োউন্টাে জথরে জেন)” ঔষে জযগুরলা স্কুরল ডদব জসগুরলা অ্বশযই নতুন, েুেবন্ধ, এবং আসল (অ্ডেডেনযাল) জবাতল বা বারে ভো
থােরব। স্কুল ডদবরস বযবহাে েোে েনয আডে স্কুরল বতমোন, বাডতল (এেপায়াে) হরয় যায়ডন এেন ঔষে প্র্দান েেরবা।
o

জপসডিপশন ঔষরেে জবাতল অ্থবা বারেে উপে অ্বশযই আসল ফােমাডসে জলরবল থােরত হরব। জলরবরল অ্বশযই অ্ন্তভুমক্ত হরত হরবেঃ 1) আোে সন্তারনে নাে, 2)
ফােমাডসে নাে এবং জফান নম্বে, 3) আোে সন্তারনে স্বাস্থ্য জসবা প্র্দানোেীে নাে, 4) তাডেে, 5) ডেডফরলে সংেযা, 6) ঔষরেে নাে, 7) জসবরনে পডেোন (রিারসে), 8) েেন
ঔষে ডনরত হরব, 9) েীভারব ঔষে জসবন েেরত হরব এবং 10) অ্নয ডনরদমশনা।



আোে সন্তারনে ঔষরে অ্থবা স্বাস্থ্য জসবা প্র্দানোেীে ডনরদমশনায় জোন পডেবতমন হরল স্কুল নাসমরে অ্বশযই অ্ডতসত্বে োনারবা।



জোন ডশক্ষাথমী জনশা োডতয় দ্রবয (েররাল সাবরেন্স) ডনরে বহন েেরত অ্থবা জসবন েেরত পােরব না।



অ্ডফস অ্ভ স্কুল জহলথ (OSH) এবং এে এরেন্টো আোে সন্তানরে স্বাস্থ্য পডেরষবা জদয়াে সেয় এই ফরেমে সডঠে তরথযে উপে ডনভমে েরে।



এই জেডিরেশন অ্যািডেডনরেশন ফেম (MAF)-ডি স্বাক্ষে েোে োেযরে, OSH আোে সন্তানরে স্বাস্থ্য পডেরষবা প্র্দান েেরত পারে। এই পডেরষবাগুরলাে েরেয থােরত পারে, ডেন্তু এে
েরেয সীোবদ্ধ নয়, OSH-এে স্বাস্থ্য পডেরষবা প্র্দানোেী অ্থবা নাসম দ্বাো ডিডনেযাল েূ লযায়ন অ্থবা শােীডেে পেীক্ষা (ডফডেেযাল এোে)।



এই MAF-ডিরত জয জেডিরেশন অ্িমাে জদয়া আরছ তা আোে সন্তারনে স্কুল বছরেে জশরষ বাডতল হরয় যারব, যাে েরেয গ্রীষ্মোলীন জসশন অ্ন্তভূ মক্ত হরত পারে, অ্থবা যেন আডে স্কুল
নাসমরে এেডি নতুন এেডি MAF ডদব (রযিা আর হরব)।



আোে অ্নু েডত এবং এই ফরেম জেডিরেশন (ঔষে প্র্দান) েডনত জসবাে অ্নু রোে জযভারব বডর্মত আরছ এই ফেমডি তাে প্র্ডতডনডেত্ব েরে। এিা OSH-এে োরছ অ্নু রোেেৃত জসবাগুরলা
প্র্দারনে জোন েুডক্ত নয়। যডদ OSH এই পডেরষবাগুরলা প্র্দান েোে ডসদ্ধান্ত জনয়, তরব আোে সন্তারনে হয়রতা েুরিন্ট অ্যারোরোরিশন প্ল্যান লা রত পারে। এই প্ল্যানডি স্কুল পূ ের্ েেরব।



আোে সন্তানরে জসবা এবং ডেডেৎসা প্র্দারনে উরেরশয, OSH প্র্রয়ােন েরন েেরল আোে সন্তারনে জেডিেযাল েডিশন, ঔষে অ্থবা ডেডেৎসা সম্পডেমত অ্নযানয তথয সংগ্রহ েেরত
পারে। OSH এই তথয আোে সন্তানরে স্বাস্থ্যরসবা প্র্দান েরেরছ জযসব জহলথ জেয়াে প্র্যােডিশনাে, নাসম, অ্থবা ফােমাডসে তারদে োছ জথরে সংগ্রহ েেরত পারে।
ডনরে ঔষে জসবরনে েনয (শুেু োত্র স্বডনভমে ডশক্ষাথমীো):

 আডে প্র্তযয়ন/ডনডিত েেডছ জয আোে সন্তান ডনরে ঔষে জসবরন পুরোপুডে প্র্ডশডক্ষত এবং ডনরেই ডনরেে ঔষে জনরব। আোে সন্তানরে ঔষে বহন েোে, সংেক্ষর্ েোে এবং ডনরে
ঔষে জসবন েোে অ্নু েডত এই ফরেমে োেযরে ডদডি। আোে সন্তানরে ঔষরেে উপরে জযভারব বডর্মত হরয়রছ জসই অ্নু যায়ী জবাতল অ্থবা বাে প্র্দারন দায়বদ্ধ। আোে সন্তারনে ঔষে
বযবহারেে প্র্ডত, এবং এই ঔষে স্কুরল বযবহাে েোে ফরল জয প্র্ভাব পড়রত পারে জস বযাপারে লক্ষয োেরত আডে দায়বদ্ধ। আোে সন্তান ঔষে বহন েেরত পােরব এবং ডনরে ঔষে
জসবন েেরত পােরব ডেনা তা স্কুল নাসম ডনডিত েেরব। আডে স্কুরল স্পষ্টভারব জলরবল েো বাে অ্থবা জবাতরল “বাড়ডত (বযাে আপ)” ঔষে সংেক্ষরর্ে েনয ডদরত সম্মত।
 যডদ আোে সন্তান সােডয়েভারব ঔষে বহন েেরত অ্থবা ডনরে ঔষে জসবন েেরত অ্ক্ষে হয় তরব স্কুল নাসম অ্থবা প্র্ডশক্ষর্প্র্াপ্ত স্কুল েেমী র্ তারে ঔষে প্র্দান েোে অ্নু েডত ডদডি।

দ্রষ্টবযেঃ ভাল হয় যডদ আপডন আপনাে সন্তারনে জেডিরেশন এবং সেঞ্জাে (ইেুযইপরেন্ট) জযডদন স্কুল ডিপ হরব অ্থবা অ্ফ-সাইি স্কুল েেমোণ্ড হরব ঐ ডদন পাডঠরয় জদন।
ডশক্ষাথমী জশষ নাে

প্র্থে নাে

েেযনারেে অ্দযাক্ষে

েন্মতাডেে __ __ / __ __ / __ __ __ __

স্কুরলে ATSDBN/নাে

বরো

ডপতাোতা/অ্ডভভাবরেে নাে ইংরেডে বড় অ্ক্ষরে ডলেুন

জফান নম্বে::

েরুেী অ্বস্থ্ায় জযা ারযার ে ডবেল্প নাে

 504

 IEP

Services provided by:

স্বাক্ষে জদওয়াে তাডেে:
__ __ / __ __ / __ __ __ __

ডপতাোতা/অ্ডভভাবরেে ডঠোনা

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

OSIS Number:
Received by: Name

ডপতাোতা/অ্ডভভাবরেে স্বাক্ষে

এোরন সই েরুন:

ডপতাোতা/অ্ডভভাবরেে ইরেইল

ডিডেক্ট

বাডড়ে ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __
ডশক্ষাথমীে সারথ সম্পেম

জসল জফান ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

জযা ারযার ে জফান নম্বে

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

FOR Office of School Health (OSH) USE (অ্ডফস অ্ভ স্কুল জহলথ (OSH)-এে বযবহারেে েনয)
Date

__ __ / __ __ / __ __ __ __

 Other
 Nurse/NP

Date

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Referred to School 504 Coordinator:  Yes
 OSH Public Health Advisor (for supervised students only)

Signature and Title (RN OR SMD):
Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

* জ াপনীয় তথয ইরেইরলে োেযরে পাঠারনা উডেত না ই্রেইল

Reviewed by: Name

 No

 School Based Health Center

Date School Notified & Form Sent to DOE Liaison _ _ / _ _ / _ _ _ _
 Modified
 Not Modified

FOR PRINT USE ONLY

