
  
नम�कार तिु�वला प�रवारह�, 

तपाईको �कूल नस� र �वा��य सहायकह� यो प� तपाइँ कहाँ प�ुदा तपाईह� सपप�रवार स�च ैहुन ुहोला र हामीह� ज�त ै
आउदो फल �सजनमा �कूल फ�क� ने बारेमा सो�दै हुनहुोला। हामीह� सबकैा ला�ग यो �यादै क�ठन समय भयो तर प�न 
ब�चाह�का ला�ग झन ैगाह� �थयो। ये�द यो क�ठन समयमा हामीले तपाईह�लाइ मद� गन� स�ने कुन ैकुरा छन ्भने 
हामीलाइ भ�न ुहोला।  
 
जब हामीह� सब ै�कूल गएका �थएनौ �यो बेलामा क�टो�डयन टो�लले  �कूलका सब ैभवनह�लाइ सफा स�ुघर गन� र 
�कटाण ुर�हत बनाउने काम गरे। हामीह� �कूल नगएको बेलामा �यो टोल�ले �नकै �म�हनेतका साथ काम गरे ता�क �कूल 
पणू� खो�दा �कूलका भवनह� पणू� �पमा सफा होउन।  
 
यहाँ तपाइह�ले गन� केह� काम छन ्जसले तपाईको ब�चालाइ फल �सजनको समयमा �कूल फक� न मद� प�ुछ। ये�द 
तपाईले यो प� पाउदै हुन ुहु�छ भने तपाईले तल �दइएको काम म�य कुन ैएक गनु� पद�छ, कसलेै एउटा भ�दा धेरै काम 
परुा गनु� पद�छ। 
 
��तर�ा  
य�द तपाईले माच�को म�य भ�दा अगाडी हा�ो प� पाउन ुभएको छ भने हामीले  तपाईको ब�चाको ��तर�ा (खोप आ�द) 
को रेकड� परुा गरेका छैनौ। अग�त म�हनाको ला�ग आ�नो डा�टर संग भे�ने समय �लएर ब�चाह�ले  के के ��तर�ा 
(खोप) �लएको बारे म�ूयांकन गराउन ुहोस।् तपाईह� म�य धेरै जसोले आव�यक पन� �याि�सन (खोप) �लइ स�न ु
भएको होला तर तपाइको डा�टरले �यो कुरा रा�यको ��तर�ाको रिज�टरमा लेखेको हुन ुस�छ।  कृपया वहा लाइ 
(डा�टर, वा केयर �गभर) सो कुरा रा�यको रिज�टरमा ले� अनरुोध गनु�होस। कसलैाइ अ� इ�जे�सन �दन ुपला�, �यो 
प�न डा�टरले उ�त समयमा  �दन ुहुने छ। जब यी कुराह� वा�शगंटनको ��तर�ा �यव�थामा रा� े�ब��कै �कूलको 
नस�ले यो कुरा  दे� ेछन ्र उनले यसको म�ूयांकन गन� छन।् से�टे�बर १ दे�ख नया काननु लागु हुदैछ जसले सब ै
��तर�ा�मक खोपह� मे�डकल� भेर�फाई गरेर अपटुडटे गनु�पछ�। अग�तमा डा�टर कहाँ जान ुभनेको तपाईले 
म�ूयांकनको काय� परुा गनु� हो। यो संग स�लंग प�ले तपाईको कुन "डोज "छुटेको होला भनेर देखाउछ। �यसलेै 
डा�टरलाइ भे�न जादा �यो प� प�न साथ ै�लएर जान ुहोला। 
 
औषधीह�  

�कूलको समयमा तपाईको ब�चाले कुन ैप�न �क�समको औषधी �ल��यो भने �यो कुरा (औषधी) �कूलको मे�डकेसन 
फम�मा �कूलको नयाँ सेसन श�ु हुदा भरेको हुन ुपद�छ। खाने कुराको एलज�ले �यान ै�लन स�ने हुदा सो को औषधी 
�कूलको फम�मा उ�लेख गरेको हुन ुपछ�  र �कूलको प�हलो �दन दे�खन ैउ�त औषधी उपल�द हुन ुपछ�। यो रा�यको 
काननु हो जसलाइ हामीले पालना गनु� पछ�। शोवा�टर र फो�टर का धेरै �व�याथ�ह� आ�थमा (दम)को औषधी आ�नो 
�यागमा बोकेर आउछन। �यो ठ�क छ ताप�न �कूल नस� लाइ औषधी बारेमा फम� मा उ�लेख भएको हुन ुपछ�।  यो यस 
कारण ल ै�क कुन ैबेला नचा�हदो घटना घ�यो भने नस� ले रे��य ु(बचाउन)गन� का ला�ग �याग भएको औषधी बारे थाहा 
पाउन पछ�। यो खेलाडीह�का ला�ग प�न �य�तकै आव�यक छ जो खेलको अ�यास ग�ररह�छन वा खेलन ैखेल� रह�छन 
जनु बेला नस� �यहाँ हुदैनन।् छारे रोगलाइ चा�हने औषधी र अ�य औषधीह�  फम�मा उ�लेख भएका प�न �कूलको प�हलो 
�दन दे�खन ैउपल�द हुन ुपछ�। 

 



�वा��य बारे जानकार�  (हे�थ �ह���) 
संल�न अक� फम� �वा��य स�ब�धी हो। हामी यो फम� हरेक बष� पठाउछौ ता�क तपाइको ब�चाको �वा��यमा कुन ै
प�रवत�न भयो भने हामी थाहा पाउन स�छौ। के तपाइको ब�चालाइ अब इनहेलरको आव�यकता छैन भनेर डा�टरले 
भ�न ुभएको छ? तपाइको ब�चालाइ धेरै समय दे�ख छारे रोग लागेको छ र डा�टरले औषधी  प�रवत�न ग�र�दएको छ? 
अथवा अव�था  झन ्�ब��एको छ र डा�टरले औषधी को मा�ा (डोज) प�रवत�न ग�र�दएको छ अथवा �य�त ैअ� कुरा छन ्
जसलाइ हामीले �नगरानी रा�ु पछ�। य�ता सचूनाह�ले तपाइको ब�चाको �वा��य योजनालाइ अ�याबाधक गन� 
हामीलाइ सहयोग  पयुा�उछ। य�ता सचूनाह� रा�ख�छन ताक� इमज��सीको समयमा त�ु�त उपल�द होउन।  

 

फोन न�बर  
कृपया हामी संग हालको फोन न�बर होवोस सो बारेमा तपाइ प�का हुन ुपछ�  ताक� आपतका�लन (इमज��सी) को बेलामा 
तपाइलाइ त�ु�त फोन पगुोस।  यो धेरै मह�वपणू� छ।  
 

हामी फेर� भ�छौ �क डा�टर संग समय �लई हा�नोस ता�क �कूल श�ु हुन ुभ�दा प�हले डा�टर संग भेट होस।् परुा भएको 
फम� २०६ ९०१ ७९६९ वा २०६ ९०१ ७९०७ मा �या�स गनु� होस।् �यसमा नस�को �यान कष�ण भनेर ले�ु होस।् सिजलो 
पान�का ला�ग �कूलको मे�डकेसन फम� प�न यसमा संल�न ग�रएको छ। हरेक औषधीको ला�ग बे�ला बे�ल ैफम� ज�र� छ।  
 
�बतकेो ११ बष� दे�ख मलेै संगै काम गरेका तिु�वला प�रवारह�लाइ ध�यबाद �दन चाहा�छु। तपाइ र तपाइका ब�चाह�को 
सेवा गन� पाउन ुम आ�नो सौभा�य स�झ�छु। यसलाइ म आ�नो जीवनको अ�त रमाइलो �ण �पमा स�झने छु। म 
तपाईह� सबकैो �वा�थ रा�ो होस ्भ�ने चाहा�छु र तपाइको ब�चाह�को �श�ा तिु�वला �कूलह�मा सफलता पबु�क 
अगाडी बढोस ्भ�ने चाह�छु। 
 
हामी  म�ुय नयाँ रिज�टड� नस� हेदर लाजो लाइ �वागत गद�छौ। नयाँ नस� से�टे�बर १ दे�ख श�ु गनु� हु�छ र उनले प�हले 
दे�खन ैतपाइका �व�याथ�ह� बारे जानकार� �लदै �छन ्र उनीह�को हेर �वचार गन� रा�ा योजना बनाउदै �छन।् मलाइ 
थाहा छ मलेै तपाइह�लाइ एउटा रा�ा मा�छे संग को साथमा छो�दै छु। 
 

Mrs. Paquette आर एन  र �वा�थ कम� समहु 
Ms. Lazos, RN,  Mrs. Yurad, आर एन ,  Ms. Cruse,  Mrs. Dral, and Mrs. Colin.  

 

 

  

  

 


