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এখানে শিক্ষার্থীর
ছশি সংযুক্ত
করুে

প্ররদানিারীর ঔষকধর আিডকরর ফেড । অচফস অভ স্কুল হেলথ্ । 2020-2021 স্কুল ব্ছর
অনু গ্রে িকর স্কুল নাকসডর িাকছ হফরত চদন। 1 জুন তাচরকের পকর ফেডগুকলা জো চদকল নতুন স্কুল ব্ছকরর জনয প্রচিয়ািরণ হদচর েকত পাকর

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 (সনকের অ্ংশসি স্বাস্থ্য মিবা প্র্দানোরী পূ রণ েরকবন)
ONE ORDER PER FORM (make copies of this from for additional orders). Attach prescription(s) / additional sheet(s) if necessary to
provide requested information and medical authorization.
 Clean Intermittent Catheterization Cath Size _____Fr.
 Ostomy Care
 Tracheostomy Care Trach. Size _____.
 Central Venous Line
 Chest Clapping
 Trach. suctioning
Cath. Size _____Fr.
 G-Tube Feeding*:  Bolus  Pump  Gravity Cath Size _____Fr.
 Percussion
 Trach replacement - specify in area below
 J-Tube Feeding*:  Bolus  Pump  Gravity Cath Size _____Fr.
 Postural Drainage
 Oxygen Administration - specify in area below
 Naso-Gastric Feeding* Cath Size _____Fr.
 Dressing Change
 Pulse Oximetry monitoring
 Specialized/Non-Standard Feeding* Cath Size _____Fr.
 Vagus Nerve Stimulator
 Feeding Tube replacement if dislodged - specify in area below
 Other: ___________________________
 Oral / Pharyngeal Suctioning Cath Size _____Fr.
Student will also require treatment:
 during transport
 on school-sponsored trips
 during afterschool programs

□
□
□

Student Skill Level (Select the most appropriate option):

Nurse-Dependent Student: nurse must administer treatment
Supervised Student: student self-treats under adult supervision
Independent Student: student is self-carry/self-treat (initial below)

Practitioner’s initials

I attest student demonstrated the ability to self-administer the prescribed treatment effectively for school/field trips/schoolsponsored events

1. Diagnosis:

Diagnosis is self- limited  Yes

Enter ICD-10 Codes and Conditions (RELATED TO THE DIAGNOSIS)
 ___.___
 ___.___
 ___.___
 No

2. Treatment required in school:

□

Feeding: ________________________ _________________ _______ __________ ___________ __________________________________
Formula Name
Concentration
Route Amount/Rate Duration
Frequency/specific time(s) of administration

* Premixing of medications and feedings by parents is no longer permissible for a nurse to administer. Nurses may prepare and mix medications and feedings for administration via G-tube as ordered
by the child’s primary medical provider.

□
□

Flush with ____ mL _______  before feeding

□

Other Treatment: __________________________________ __________ □___________________________ □ prn ________________________
Treatment Name
Route
Frequency/specific time(s) of administration
Specify Symptoms
Additional Instructions or Treatment:

□

Oxygen administration: _________
Amount (L)

 after feeding

______ □ _____________________________ □ prn
Route Frequency/specific time(s) of administration

□ O2 Sat < ______%

□ ___________________
Specify Symptoms

3. Conditions under which treatment should not be provided:
4. Possible side effects/adverse reactions to treatment:
5. Specific instructions for nurse (if one is assigned and present) in case of adverse reactions, including dislodgement or blockage of
tracheostomy or feeding tube:
6. Specific instructions for non-medical school personnel in case of adverse reactions, including dislodgement of tracheostomy or feeding tube:
7. Date(s) when treatment should be: Initiated __ __ / __ __ / __ __ __ __ Terminated __ __ / __ __ / __ __ __ __
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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প্ররদানিারীর ঔষকধর আিডকরর ফেড । অচফস অভ স্কুল হেলথ্ । 2020-2021 স্কুল ব্ছর
অনু গ্রে িকর স্কুল নাকসডর িাকছ হফরত চদন। 1 জু ন তাচরকের পকর ফেডগুকলা জো চদকল নতুন স্কুল ব্ছকরর জনয প্রচিয়ািরণ হদচর েকত পাকর

PARENTS/GUARDIANS FILL BELOW (পর্তার্াতা/অ্্র্ভভাবক নর্ধের অ্্ংশর্ি পূরণ করধব)
এিা স্বাক্ষর করার র্াধযধর্, আর্র্ র্নম্নর্ের্েত র্বষয়গুধলা দর্ধন র্নর্ি:
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

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

* গ াপেীয় তর্থয ইনেইনের োধ্যনে পাঠানো উশিত ো

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

 Modified

শুধু প্রিন্ট ব্যব্হারেে জন্য
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