نيويارک شہر پبلک اسکول طلبا کے لئے صحت کى خدمات اور  /يا سيکشن  504سہوليات کے اہتمام کے رہنمائی خطوط تعليمی
سال 2016-2017
بخدمت تمام والدين ،معالجين اور طبی نگہداشت فراہم کنندگان:
نيويارک شہر محکمئہ تعليم اور نيويارک شہر محکمئہ صحت اور دماغى صحت کا دفتر ص حت برائے اسکول يہ يقينى بنانے کے لئے مل کر کام کرتے ہيں
کہ خاص ضروريات والے تمام طلبا کو خدمات فراہم کى جائيں تاکہ تعليمى نظام ميں ان کى مکمل شرکت کو يقينى بنايا جاسکے -اس غرض سے ،والدين اور
منتظمين کو اسکول ميں برا ِه راست صحت کى خدمات اور  /يا  1973بحالی قانون کے سيکشن  504سہوليات کى گزارش کے لئے الزمى طور پر منسلکہ
فارمز استعمال کرنا چاہئے -يہ فارم بچے کے اسکول ميں مزيد کارروائى کے لئے واپس کرنے الزمی ہيں -اگر بچے کو اسکول ميں مسلسل طور پر ان
درخواست کردہ خدمات کى ضرورت پڑتى ہے تو ہر ايک تعليمى سال کے لئے نئے سرے سے گزارش اور منظورى کے فارم کى ضرورت ہوگى -درج ذيل
ہدايات پرعمل کيا جانا چاہئے تاکہ مکمل شده فارم کے جائزے ميں آسانى ہو اور طبى طور پر مناسب خدمات فراہم کى جاسکيں:


اس فارم کو مکمل کرنے واال معالج  /حفظان صحت کا منتظم وہی فرد ہونا چاہئے جو اس کيفيت کو عملی طور پر سنبهالے گا ،جس کے لئے خدمات
کى گزارش کى گئى ہو-



ايک مستند نيويارک رياست ،نيو جرسی يا کنيٹيکٹ کا الئسنس ،ميڈيکيڈ اور  NPIنمبر الزمى طور پر فراہم کيا جانا چاہئے -اگر بغير الئسنس نمبر
کے کوئى زير تربيت معالج يہ فارم مکمل کرتا ہے ،تو اس پر نگران (مثالً ،موجوده معالج) کے تصديقى دستخط اور نگران کا الئسنس نمبر شامل ہونا
چاہئے-



احکامات کو واضح ،پڑهنے کے قابل اور صاف طور پر لکها ہونا چاہئے تاکہ اسے نرس مکمل طور پر سمجه سکے اور ان پر طبى طور پر ذمہ
دارانہ طريقے سے عمل کيا جاسکے-
ً
صرف انہى خدمات کى درخ واست کى جانى چاہئے جنہيں اسکول کے اوقات ميں الزمى طور پر انجام ديا جانا چاہئے (مثال ،اگر گهر پر اسکولی اوقات
سے پہلے يا بعد ميں دوا دى جاسکتى ہو ،تو اسکول ميں اس کى گزارش نہيں کى جانى چاہئے)-



• ہوميوپيتهک دوائياں نہيں دی جائيں گی۔
• برا ِه کرم ياد رکهيں کہ عموما ً دوا کو ايک مخصوص کمرے (يعنى ،طبى کمره يا ميڈيکل روم) ميں مقفل المارى ميں رکها جاتا ہے ماسوا يہ کہ آپ
طالب علم کو اسکول ميں اپنے ساته دوا رکهنے کى اجازت ديتے ہيں -اس کے عالوه ،اپنيفرين ( )Epinephrineکو کالس روم ميں رکها جا سکتا ہے
اور اس کو الرجی کی صورت کے منصوبے کے تحت طالب علم کے پاس رہنے ديا جا سکتا ہے۔



والدين ،معالجين ،اسکولی عملہ اور طلبا کو اس بات کے لئے باہمی طور پر کام کرنا ہوگا کہ وه ہر ايک بچے کى زياده سے زياده خود کفيل ہونے کی
حوصلہ افزائى کريں -اگر بچہ خود سے دوا لينے کے قابل ہے ،تو والدين کو دوا سے متعلق فارم کی پشت پر مناسب حصے ميں دستخط کرنا چاہئے-
انٹرميڈيٹ اور ہائى اسکول درجے کے زياده تر طلبا دوا لينے کے معاملے ميں خود رہنما ہونگے (يعنى ،ذيل کی شناخت ہو :کہ دوا صحيح ہے؛ کہ دوا
کس لئے ہے؛ دوا کى صحيح مقدار لی جا رہی ہے ،اسکولی دن کے دوران کب دوا کى ضرورت ہے؛ اور يہ بيان کرسکے کہ دوا نہ لينے پر کيا
ہوگا) -ايسی صورت ميں پهر ان طلبا کو صرف ايسى دوائيں اپنے ساته رکهنے اور کسى کى نگرانى کے بغير انکو خود سے لينے کى اجازت دى جاتى
ہے جو اسکولی دن کے دوران ضرورى ہوں؛ تاہم طلبا کو کوئى ممنوعہ ادويات ساته رکهنے کى اجازت کبهى نہيں دى جاتى ہے-





والدين ياد رکھيں کہ وہ مناسب پہچان کے لئے دوائی دينے کا فارم [  ])Medical Administration Form (MAFکے اوپر بائيں جانب اپنے بچے
کی ايک چھوٹى تصوير لگائيں-
گزارش اور اختيار نامے چار اقسام کے ہوتے ہيں:
دوائی دينے کا فارم ( :)MAFصرف طلبا کو دوا دينے سے متعلق گزارشوں کے لئے اسے مکمل کيا جانا چاہئے -دمہ کے مريضوں کے
•
لئے خدمات فراہم کنندگان  MAFکے ساته دمہ کا عملى منصوبہ (ايکشن پالن) منسلک کرسکتے ہيں -اسکولی تفريح دوروں کے دوران نيبيوالئزر
( )nebulizerکا استعمال مزاحمت پيش کر سکتا ہے؛ ازرا ِه کرم جب بهی ممکن ہو تو انہيلر ( )inhalerاور سپيسر ( )spacerکا استعمال تجويز کريں۔
براہ کرم نوٹ کريں کہ تين مختلف  MAFہيں :ايک دمے کی دوائی کے ليے ،ايک الرجی  /اينافائيليکسس کی دوائی کے ليے اور ايک ديگر ادويات کے
ليے ہے۔
طبى طور پر مجوزہ عالج کا اہتمام (غير ادوياتی) :اس وقت مکمل کيا جانا چاہئے جب خاص طريق کار کى گزارش کی جا رہی ہو ،جيسے مثانہ
•
ميں کيتهيٹر کا دخول ،وضعى نکاس (پوسچرل ڈرينيج) ،سانس کى نالى کا انجذاب (ٹريکيل سکشننگ) ،معده شگاف نلکى کے ذريعے غذا دينا ،وغيره -اس
فارم کا استعمال تمام ماہرانہ نرسنگ معالجات کے لئے کيا جاسکتا ہے-
ذيابيطيس کی دوائی دينے کا فارم :اسے ذيابيطيس ميں مبتال طلبا کے لئے مکمل کيا جانا چاہئے جنکو مندرجہ ذيل ميں سے کسی ايک کی بهی
•
ضرورت ہوتی ہے :گلوگوز کی نگرانی ،انسولين اور  /يا گلوگن دينا۔
سيکشن  504سہولت (سہوليات) کى گزارش - :اس کا استعمال بال رکاوٹ عمارت ،اليويٹر کے استعمال ،امتحانی ترميم ،وغيره جيسى خاص
•
خدمات کى گزارش کے لئے کيا جانا چاہئے ،اس فارم کا استعمال متعلقہ خدمات جيسے ذہنی /جسمانی ورزش سے بيماری کا عالج ،جسمانی عالج ،قوت
گويائى اور لسانی عالج ،مشاورت ،وغيره کے لئے نہيں کيا جانا چاہئے ،جن پر توجہ دينے اور جن کا انتظام کرنے کا کام طالب علم کے انفرادى تعليمى
پروگرام ( )IEPکے ذريعہ کيا جاتا ہے-
اگر اپ کے ک وئی سواالت ہيں تو براه کرم طالب علم کے اسکول سے رابطہ کريں۔ آپکے تعاون کا شکريہ۔
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