السيد(ة) الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر:
قد يكون طفلك مؤهالً للحصول على خدمات صحية أو تسهيالت طبية في المدرسة بموجب الفقرة  504من قانون إعادة التأهيل .تساعد هذه الخدمات التالميذ ذوي
االحتياجات الصحية الخاصة على المشاركة الكاملة في المدرسة .على سبيل المثال ،يمكن إعطاء الدواء في المدرسة للتالميذ الذين يعانون من حالة طبية .وقد يجلس التالميذ
الذين لديهم مشاكل في الرؤية أو السمع بالقرب من السبورة.
يجب أن تقوم إدارة التعليم لمدينة نيويورك ب مراجعة جميع الخدمات و /أو التسهيالت في كل عام دراسي .تؤكد المراجعة ما إذا كان طفلك بحاجة إلى خدمات و /أو تسهيالت
في المدرسة ،وتتيح للمدرسة معرفة أي تغييرات على الخدمات و /أو التسهيالت السابقة .كما تضمن حصول طفلك على الخدمات و /أو التسهيالت المناسبة.
يقوم العديد من اآلباء بجدولة الفحوصات البدنية السنوية ألطفالهم في هذا الوقت من العام .كما نوصيك أيضا ً باالستعداد للعام الدراسي القادم .في الزيارة القادمة لطفلك،
اطلب من األخصائي الصحي لطفلك إكمال استمارات التسهيالت المرفقة .وارفق صورة حديثة صغيرة لطفلك في الزاوية اليسرى العليا من استمارة الدواء .إن هذا يساعد
المدرسة على التعرف على طفلك بشكل صحيح.
ينصح بتقديم االستمارات المعبأة في موعد أقصاه يوم  1يونيو /حزيران ،2020 ،ولكن يمكن تقديمها بأسرع وقت ممكن ،لضمان حصول طفلك على الخدمات المعتمدة في
بداية العام الدراسي .2021-2020
استمارة تقديم دواء مرض السكري:
ترسل عن طريق الفاكس إلى:
( 347-396-8945البرونكس ومنهاتن)
( 347-396-8933بروكلين وستاتن آيالند)؛
( 347-396-8932كوينز)
أو
ترسل بالبريد إلى:
Attn: DMAF Coordinator
New York City DOHMH
Office of School Health
th

42-09 28 Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
جميع أنواع استمارات إعطاء الدواء األخرى:
ترسل بالبريد إلى:
Attn: Director of Nursing
New York City DOHMH
Office of School Health
th

42-09 28 Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
أو
بالبريد اإللكتروني إلى الحي حيث يداوم طفلك في المدرسة:
BronxMAF@schools.nyc.gov
BrooklynMAF@schools.nyc.gov
ManhattanMAF@schools.nyc.gov
QueensMAF@schools.nyc.gov
StatenIslandMAF@schools.nyc.gov
استمارات التسهيالت التعليمية
يجب تقديم استمارات التسهيالت التعليمية وغيرها من استمارات التسهيالت في المدرسة (نموذج طلب الوالد(ة) ونموذج طلب التسهيالت الطبية) إلى منسق مدرستك لشؤون
الفقرة  504في بداية العام الدراسي.
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