ወደ Waskowitz የመስክ የትምህርት ማእከል ጉዞዎች እና ዝግጅቶች ለመሳተፍ ፍቃድ
ልጅዎ Waskowitz ከመግባቱ በፊት የአካላዊ ምርመራ እንዲያደርግ አስፈላጊ አይደለም፣ ነገር ግን፣ ልጅዎ በጥሩ ጤንነት ላይ ስለመሆኑ
እርግጠኛ መሆን አለብዎ። ስለ ልጅዎ አካላዊ ሁኔታ ማናቸውም አይነት ጥያቄ ካሎት፣ ማንኛውም ሊኖርዎት የሚችለውን ስጋት
ለማስወገድ እባክዎ የቤተሰብዎን ሀኪም ያማክሩ። ድንገተኛ የሆነ ጉዳይ ቢያጋጥም፣ ከታች በሰጡት አድራሻ ወዲያው እናሳውቆታለን።
ተማሪው የሚማርበት ትምህርት ቤት፣ _____________________________ አስተማሪ፣
_________________________________
የተማሪው ስም፣ __________________________________ ወንድ፣ ____ ሴት፣ ____ የትውልድ ቀን፣
____________ወር/ቀን/አመት
አድራሻ፣
የወላጅ/የአሳዳጊ ስም፣
የቤት ስልክ ቁጥር፣ __________________________________ የስራ ስልክ ቁጥር፣
አማራጭ የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ፣
የቤት ስልክ ቁጥር፣ __________________________________ የስራ ስልክ ቁጥር፣
የህክምና መድን ሰጭ፣ ________________________________________የቡድን ወይም የመለያ ቁጥር ያካቱ
ይህን ሽፋን የሚሰጠው ሰው ስም፣ __________________________________________ወላጅ/አሳዳጊ/ሌላ
ልጅዎ Waskowitz ውስጥ በሚሆንበት ወቅት የሚወስደው መድሀኒት ይኖራል?

☐ አዎ

☐ አይ

አዎ ከሆነ፣ የHighline የህክምና ፍቃድ ቅጹን ፍቃድ ካለው የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ትእዛዞችን እና ፊርማን
የሚያካትተውን መሙላት እና መፈረም ይኖርብዎታል። ይህ ካልተሞላ፣ መድሀኒቱ ለልጅዎ በWaskowitz አይሰጥም። ይህ
ተፈጻሚ የሚሆነው ለሁለቱም የሀኪም ማዘዣ ላለው እና ለሌለው መድሀኒቶች ነው።
የጤና መረጃ እና/ወይም ስጋቶች፣
የሚመለከተውን ሁሉንም ይምረጡ፣  በእንቅልፍ ልብ መተኛት  አልጋ ላይ መሽናት  ሌላ (እባክዎን ያብራሩ)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
የምግብ መረጃ እና/ወይም የምግብ ስጋቶች፣
የሚመለከተውን ሁሉንም ይምረጡ፣  ቬጂተሪያን (አትክልት ተመጋቢ）  የምግብ አለርጂ (እባክዎን ያብራሩ)  ሌላ (እባክዎን
ያብራሩ)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
የልጅዎ ፎቶ ለWaskowitz የመስክ የትምህርት ማእከል የማስታወወቅ ተግባር ሊውል ይችላል። በዚህ መሰረት የልጄ ስም እና ፎቶ ከWaskowitz
ህትመት ጋር በተያያዘ ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃዴን ሰጥቻለሁ።
☐ (የልጅዎ ፎቶ በማንኛውም የማስተዋወቅ ሰነድ ላይ እንዳይውል ከፈለጉ ብቻ ሳጥኑን ይምረጡ)
በዚህ መሰረት ልጄ Waskowitz ባለበት ወቅት በመስክ የትምህርት ማእከል መርሀግብር(ሮች) እንዲሳተፍ ፍቃዴን እሰጣለሁ። በተጨማሪም ከዚህ
ቅጽ ጋር በተያያዘው እና ከላይ በተብራራው በባህርይ ምከላ እና መድሀኒት እና ህክምና መረጃ ላይ በተገለጹት ፍሬ ነገሮች እና ሁኔታዎች እስማማለሁ።
ጉዳት ወይም ከባድ ህመም ባጋጠመ ጊዜ፣ ብቃት ያላቸው የድንገተኛ አደጋ የህክምና ባለሞያዎች ከላይ ስሙ የተገለጸው ልጅ ላይ የድንገተኛ
እንክብካቤ ምርመራ እና ህክምና እንዲያደርጉ ፈቅጃለሁ። ወዲያው ከሚደረግ ከመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ በስተቀር ማንኛውም ህክምና ከመደረጉ
በፊት የችግሩን ባህርይ ለማብራራት እኔን ለማግኘት የሚቻለውን ጥረት እንደሚደረግ እኔ እረዳለሁ።
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የወረዳው ትምህርት ቤት ሰራተኛ ለልጄ የድንገተኛ አደጋ እንክብካቤ ለማግኘት ፍቃድ ለማግኘት ግዴታ ሲሆንባቸው፣ ሰራተኛውም ሆነ የወረዳው
ትምህርት ቤት በአደጋው፣ ጉዳቱ፣ በሽታው፣ ወይም ባልታሰበ ሁኔታ ለሚወጣው ወጪ የገንዘብ ሃላፊነት አይወስዱም።
የወላጅ/የሞግዚት ፊርማ ፣ ______________________________________________________________ ቀን፣
________________________
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የመድሀኒት እና የህክምና የወላጅ መረጃ

ልጅዎ በWaskowitz የመስክ ትምህርት ማእከል ጉብኝት ወቅት መድሀኒት የሚወስድ ከሆነ፣ እባክዎ እነዚህን መመርያዎች
ይከተሉ፣

1. ሁሉም መድሀኒቶች በWASKOWIZ ለመሰጠት በህክምናአስፈላጊ መሆን አለባቸው። የሚከተሉት በWaskowitz
ውስጥ መያዝ አስፈላጊ ያልሆኑ የመድሀኒት ምሳሌዎች ናቸው ፣ ልዩ የሆኑ ሁኔታዎች ከሌሉ በስተቀር፣ ቫይታሚኖች፣
የአእጽዋት ማሟያዎች፣ ኢሰንሺያል ኦይልስ(ዘይቶች)፣ የሳል ጠብታዎች እና የቡግር የቆዳ መድሀኒቶች።

2. ሁሉም መድሀኒቶች በሚከተሉት ጊዜያቶች ብቻ ይሰጣሉ፣ 8:00 ከጥዋቱ፣ 12:00 ከሰአት (ማታ)፣ 4:00 ከሰአት፣
8:00ከሰአት፣ (በመኝታ ሰዓት)፣ወይም እንደአስፈላጊነቱ/PRN።
3. በጤና እንክብካቤ አቅራቢ የተሞላ፣ የተሞላ የመድሀኒት ፍቃድ ቅጽ፣ ለመድሀኒት ማዘዣ፣ ማዘዣ ለማያስፈልጋቸው
መድሀኒቶች እና ህክምናዎች አስፈላጊ ነው። ይህ ቅጽ ኦንላይን ወይም ከትምህርት ቤትዎ ነርስ፣ በWaskowitz
የመስክ ትምህርት ማእከል እሽግ ውስጥ ይገኛል።
4. ሁሉም ልጅዎ በWaskowitz እያለ የሚያስፈልገው የመድሀኒት መፍቀጃ ቅጾች፣ መድሀኒቶች፣ እና ህክምና ትእዛዞች
ልጅዎ Waskowitz ለመግባት ከተያዘው ቀጠሮ ቢያንስ 10 ቀናት በፊት በትምህርትቤቱ ቢሮ ውስጥ መኖር
አለበት።
a. ይህ የትምህርት ቤቱ ነርስ ትእዛዞችን እና መድሀኒት እንዲመረምረው፣ አስተማሪዎች መድሀኒቱን እንዲሰጡ
ለማዘዝ እና በመድሀኒት ትእዛዞቹ ላይ ያለውን ማንኛውንም ችግሮች ለማስተካከል ይረዳዋል።
b. ልጅዎ ወደ Waskowitz በሚሄድበት እለት ተቀባይነት የሚኖራቸው መድሀኒቶች ለልጅዎ ባለፈው የሳምንቱ
መጨረሻ የታዘዙት ብቻ ናቸው። እነዚህ መድሀኒቶች እና የፍቃድ ቅጾች ልጅዎ ወደ Waskowitz በሚሄድበት
ቀን በትምህርት ቤቱ ቢሮ ከጥቃቱ 8:30 ላይ ሊኖር ይገባል።

5. ሁሉም ወደ Waskowitz የሚሄዱ መድሀኒቶች በዋና መያዢያቸው ሊሆኑ እና በትክክል መጻፍ አለባቸው።
a. የሀኪም ማዘዣ ያላቸው መድሀኒቶች ከተሰጠው የመድሀኒት ፍቃድ ቅጽ ጋር የሚጣጣም ወቅታዊ የማዘዣ
ምልክት ሊኖራቸው ይገባል።
b. የሀኪም ማዘዣ የማያስፈልጋቸው መድሀኒቶች የልጅዎ ስም ተጽፎበት በዋናው፣ የታሸገ መያዣውስጥ
መሆን አለበት። ነርሱ የተሰጠውን የመድሀኒት ፍቃድ ቅጽ ጋር የሚጣጣም ምልክት ይፈጥራል።

ማንኛውም ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሎት እባክዎ የልጅዎ ትምህርት ቤት ቢሮ በመደወል ከትምህርት ቤቱ ነርስ ጋር
ለመነጋገር ይጠይቁ።
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የHighline የመድሀኒት ፍቃድ ቅጽ በኛ ድህረገጽ ሊገኝ ይችላል፣
https://www.highlineschools.org/departments/health-services/health-concerns
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