عزیزی والدین یا سرپرست:
بحالی ایکٹ کے جز  504کے تحت آپکا بچہ اسکول میں صحت کی خدمات اور  /یا طبی سہولیات موصول کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ خدمات صحت کی
ت حال کے حامل طالب علم کو اسکول میں
ضروریات کے حامل ایک طالب علم کو اسکول میں مکمل طور پر حصہ لینے میں مدد کرتی ہیں۔ مثالً ،ایک طبی صور ِ
دوا دی جاسکتی ہے۔ وہ طلبا جنہیں دیکھنے یا سننے میں دشواری ہے انہیں بلیک بورڈ کے نزدیک بٹھایا جاسکتا ہے۔
نیویارک شہر محکمئہ تعلیم کے لیے ہر تعلیمی سال میں خدمات اور  /یا سہولیات کی تمام درخواستوں کا جائزہ لینا الزمی ہے۔ جائزہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے
کہ آیا آپ کے بچے کو اسکول میں خدمات اور  /یا سہولیات کی ضرورت ہے ،اور یہ اسکول کو ماضی کی خدمات اور  /یا سہولیات میں تبدیلیوں سے آگاہ کرتا
ہے۔ یہ اسکو بھی یقینی بناتا ہے کہ آپکا بچہ موزوں خدمات اور  /یا سہولیات کو موصول کرے۔
متعدد والدین اپنے بچوں کے طبی معائنوں کو سال کے اس وقت میں شیڈول کرتے ہیں۔ ہم آپکی آنے والے تعلیمی سال کے لیے تیار ہونے کی بھی حوصلہ افزائی
کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کے اگلے معائنے میں اپنے بچے کے طبی نگہداشت کے پیشہ ور سے منسلکہ سہولیات کے فارمز مکمل کرنے کی گزارش کریں۔ دوا
کے فارم کے باالئی بائیں کونے پر ایک چھوٹی اور جدید تصویر لگائیں۔ اس سے اسکول کو آپکے بچے کی درست شناخت کرنے میں مدد ملے گی۔
والدین کو مکمل کردہ طبی فارمز کو  1جون 2020 ،تک ،یا جلد از جلد مکمل کرنا چاہیئے تاکہ آپکا بچہ منظور کردہ خدمات تعلیمی سال  2020-2021کے آغاز
سے موصول کرے۔
ذیابیطس کی دوائیاں دینے کا فارم
ذیل پر فیکس کریں:
( 8945-396-347برونکس اور مین ہیٹن)
( 8933-396-347بروکلن اور اسٹیٹن آئلینڈ)
( 8932-396-347کوئنز)
یا
ذیل پر بذریعہ ڈاک بھجیں:
Attn: DMAF Coordinator
New York City DOHMH
Office of School Health
28th Street, CN-25 09-42
Queens, New York 11101-4714
تمام دیگر دوائیاں دینے کے فارمز کو:
ذیل پر بذریعہ ڈاک بھجیں:
Attn: Director of Nursing
New York City DOHMH
Office of School Health
28th Street, CN-25 09-42
Queens, New York 11101-4714
یا
اس برو کو ای میل کریں جہاں آپ کا بچہ اسکول میں شرکت کرے گا:
BronxMAF@schools.nyc.gov
BrooklynMAF@schools.nyc.gov
ManhattanMAF@schools.nyc.gov
QueensMAF@schools.nyc.gov
StatenIslandMAF@schools.nyc.gov
تعلیمی سہولیات کے فارمز

تعلیمی اور اسکول پر مبنی دیگر سہولیات کی درخواست کے فارمز (والدین کی درخواست کا فارم اور طبی سہولیات کی درخواست کے
فارم) کو تعلیمی سال کے آغاز پر آپ کے اسکول کے  504رابطہ کار کے پاس جمع کروایا جانا چاہیئے۔
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