ةسرلمدا يف لعالجا رفيوت وا واءالد اءإعط امظن

ز،يزلعا يصولمر/االا يلو
.الدراسي ومليا خالل الفاألط مةسالو حةص نيأملت به المعمول النظام عن غكبالا نود
:ةسمدرلا يف دواء أي إعطاء لبق المدرسي فلملا يف ماراتتالسا هذه تكون ان يسمدرلا انامنظ بلتطي
ىلا هائواعطا ةقفمرلا ةقفموالا مارةتسا جازنا رجاءلا .يصولا  /مرالا يلو لبق من عةقوم ءوالدا ءإعطا ىلع ةقفواملا مارةتسا .1
.عالج او دواء لكل مارةتسا ىلع عيقولتا جبي .ةسمدرلا ةضممر
ةيرعالا رفمو هيلا ريشي مال اقفو او ايوسن بلطلا هذا جازنا جبي .لكفلط ةيحلصا ةيرعالا رفمو لبق من ةقعمو واءلدا بلط مارةتسا .2
.عالج او دواء لكل هليع موقع بلط ىلع ولصحلا جبي .ةيحصلا
.ومسئول غلاب آخر خصش لبق من او لكبق من جةتنملا ةكرلشا او ةيلصيدلا صقلم هايلع عبوة يف ةسمدرلا ةضممر ىلا واءلدا سليمت جبي
.ةسمدرلا ىلا يوما نيثلثالا تتعدى واءلدا من ةيمك سليمت جبي ال .زلنملوا ةسمدرلل ةلقتمخ واتبع ريفوت ةلصيدليا من بلطلا رجاءلا
يف الدواء إعطاءب أنبد يلك املنظا هذا تتبع وان رعةسب رفصتت ان نكم نرجو ي،سرالدا وميلا خالل واءلدا اولنت ىلا لكفط اجتحي ماعند
.نكاوعت لك رشكن .نكمم تقو ربقأ

رام،تحالا ئقاف مع

ةسمدرلا ةضممر
:فتهالا قمر
:اكسفلا قمر

(508) 799(508) 799-

)اعيتمجالا وعنلا( درنجلا او رةشلبا لون او رقعلا عن ظرنلا ضغب ّ
ز◌يتم الو ل،لعما رصف يف يبجايالا زييتملا/ةياوستلما فيوظلتا رصف ذات ةيوبرت ةسسمؤ يه ةيسمرلا رتسو مدارس
م◌ ؤت .د ّ
نم لمكا راطوأ ،لللعم ةيواستم صرف ةيمسرلا رتسو سرامد ن ّ
ر◌ شتال وا قةاعلإا وا يسنجال هجوتال وا يلئالعا عوضال وا ةيرندجال ةيواله وا ةينطوال صوللاا وا ينالد وا نسال او
واننعلا ىلع ةيرشبلا واردلما بتمك ريمدب الصتالا يرجى ل،لعما رصف يف يبجايالا زييتملا/ةياوستلما فيوظتلا رصف حول وماتللمعا من ديزلمل .ةفيحرلوا ةينمهلوا امةلعا ةيوبرتلا جمرابال
يلاتلا
.508-799-3020 ،Human Resource Department, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609

طسسأغ – آب خ:ياربت ّ
ةل◌دعم – دواءلا إعطاء ظامن حول مرالا يلو ىلا ةلاسر

كلفطل ةيلصحا ةيرعالا رفمو لبق من دواءلا بلط مارةتسوا يصولا  /مرالا يلو لبق من دواءلا إعطاء لىع ةقفموالا مارةتسا ه:يط قفمر **
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واءالد اءإعط بلط
)ةبيط ةفصو ىلا اجتحت ال يلتا كتل او ةبيط ةفصو ىلا اجتحت يلتا ةيدوالا عيجم(

اﻟﻊ ام اﻟﺪ راﺳﻲ 2020-2021
LICENSED PRESCRIBER
Grade:

Date of Birth:

Route:

Student:
Medication:

Dosage:
Time(s) of Administration in school:

Frequency:

Specific directions or information for administration:
Side Effects:
Date of Order:

Discontinuation Date:

)(Please note: Whenever possible, medication should be scheduled at times other than school hours

□ Consent for self-administration (provided the school nurse determines it is safe and appropriate): Yes: □ No:
Diagnosis:

Other medical condition(s):

)Printed Name of Prescriber (legibly

Signature of Prescriber
يلوصا  /مرالا يلو
لاتلا دواءلا او امعطلل ةيساسحلا يتنبي/انبا دىل
ه:الأع وركمذلا مجازلا ةيحصلا ةيرعالا رفمو لبق من وفصمولا دواءلا ةسمدرلا ةضممر دمتق يكل ذنالا اعطي
ال
معن

حال يف ةسمدرلا ةضممر لبق من هيبدرت ميتو ةسمدرلا ريمد لبق من ارهتياخ ميت يتلا ةسمدرلا يظفمو اءضاع أحد لبق من يلفط ىلا دواءلا هذا ميدتق ميت يكل ذنالا اعطي
ة.سمدرلا من ةيمرعلا ةيندايملا رحالتلا لالخ موجودة ةضممر مكت مل
ال
معن
ب.سانوم آمن كلذ انب ةسمدرلا ةضممر حددت ها ،إذاسبنف دواءلا اولنتته/سبنف دواءلا اولنان يت يتنبي/انبذن الالا اعطي
ال
معن
ا.بسانم راهت ما سبح وفصمولا دواءلاب ةلصلا ذات وماتلعملا ادللتب ةسمدرلا ةضممرل ذنالا اعطي
ال
معن
ة:سمدرلا ةضممر لبق من دواءلاة إلعطاء يلاتلا اتبلطتملا رأتق دلق
ح.يحص لشكب فنصوم ةيساألسا وةبلعا في دواءلا ونكي ان جبي
ة.سمدرلا ىلوا من ( )Tylenolولناليالتا هفي ماب دواء أي والنقيوا/لحمي ان  18نس حتت ذيالمللت حقي ال
ي.سدرا عام لك ةيهان في هانم واخذه ةسمدرلا ىلا دواءلا مليست يصولمر/االا يلو ىلع
ة.سمدرلا من اخذه متي ال دواء أي الفتا ميت ان ةيالولا ونناق يضتيق
ط.قف يلالحا ةلصيفيا ةسمدرلا امجنربي/لالحا يسدرالا امللع ولفعملا ةيارس دواءلا اتلبط
وصيلاالمر/ا يلو قيعوت

يخارتلا
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