عزیزی والدین /سرپرست:
تعلیمی سال  2016-2017کے دوران آپ کے بچے کو  1973بحالی ایکٹ ( )Rehabilitation Actسیکشن  504کے
تحت اسکول میں صحتی خدمت (خدمات) اور  /یا سہولیات حاصل ہونے (مثالً ،دوا لینا) کی منظوری ملی تھی۔ صحتی
خدمات کی فراہمی اور  504سہولیات کے رہنم ائی خطوط کے مطابق ،ہر اسکولی سال میں ایک نئی منظوری مطلوب
ہے۔ یہ نئی منظوری اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو ان مناسب خدمات کی اب تک
ضرورت ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ مناسب خدمات موصول کرے۔ جدید منظوری کے فارم یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ
کے بچے کو آپ کے خاندانی معالج کی ہدایات کے مطابق صحیح طبی امداد دستیاب ہو اور یہ کہ طبی طریق کار،
مقدار ،وقت ،ناموافق تاثیر وغیرہ میں پچھلے سال کے دوران کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ یہ معلومات اس لیے بھی
ضروری ہیں تاکہ فراہم کنندہ آپ کے بچے کو مناسب طور سے خدمت فراہم کرنے کے قابل ہو۔
چونکہ بہت سے والدین اپنے بچوں کے ساالنہ اور کیمپ کے طبی معائنے سال میں اس وقت کرواتے ہیں ،ہم آپ کی
آنے والے اسکولی سال کے لیے تیار ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگر مطلوب ہو ،تو اپنے بچے کے معالج
سے  2017-2018اسکولی سال کے لیے مناسب فارمز مکمل کروانے کی درخواست کرتے ہیں۔
اس غرض سے ،براہ کرم اپنے خاندانی معالج /طبی نگہداشت فراہم کنندہ سے مناسب منسلکہ صحتی خدمات اور  /یا
 504سہولیات کے فارم (فارمز) کو واضح طور سے مکمل اور دستخط کروایں۔
برائے کرم دوا کے فارم کے اوپر کے بائیں کونے پر ایک چھوٹی اور جدید تصویر لگا دیں تاکہ آپ کے بچے کی
درست شناخت ہو سکے۔
موسم گرما میں ذیل پر ارسال
منظوری فارم کو اسکول کے آخری دن سے قبل آپ کے بچے کے اسکول کو واپس یا
ِ
کیے جا سکتے ہیں:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
نئے اسکولی سال کے آغاز میں ان خدمات کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ،تکمیل شدہ فارمز  28جوالئی،2017 ،
تک واپس کیے جانے چاہیئیں۔
مخلص،
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