پرۆگرامێ تەندرۆستیا قۆتابخانێن گشتی یێن میرۆ

قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ

II

KURDISH
Exhibit

REQUEST FOR MEDICAL PROCEDURE / NURSE DIRECTED MEDICATION ADMINISTRATION
داخازییا رێنمایێن تەندرۆستی /رێڤەبرنا دەرمانێت لژێرچاڤدێرییا پەرستاری دا
داخازیا خزمەتگۆزایێن پەرستیاری ددەمێ دەواما قۆتابخانێ دا پێتڤی یە بهێتە بجهــ کرن دگەل رێڤەبەرێ قۆتابخانێ.
بەرچاڤ ڤەگرتنا ڤێ دخازێ گرێدای ب رێنمایێن تەندرۆستییا قۆتابخانێ ڤەیە .تکایە بەرسڤا هەر ئێک ژ برگێن ڤێ فۆرمێ بدە .تەنها دێ فۆر مێ ب تەمامی هاتنە داگرتن دێ هێنە بەرچاڤ وەرگرتن.

____ School ___________________________ School Hours ______________ Teacher ______________________ Grade
قۆتابخانە
دەمژمێرێن دەوامێ
مامۆستا
قۆناغ
__________ Student Name ______________________________________________________________ Date of Birth _____ / ______ /
ناڤێ سیێ Last
ناڤێ ئێکێ First
ناڤێ بابی Middle
رۆژا ژ دایکبوونێ
________________________ Address _____________________________________________________________________ Telephone
ئەدرەس
ژامارە تێلەفۆنێ
 Cell Phoneمۆنایل ________________________________________بارێ تەندرۆستی (ئارەزوومەندانە) )Medical Conditions (Optional
________________________

راپۆرتا نۆژداری
تایبەتمەندێ تەندرۆستی چێدبیت دختۆربیت ب باوەرناما ( ،)MD, DOیان هاریکارێ نۆژداری بیت کۆ دبێژنێ ( )PAیان ژی پیشەکارا پەرستیارا کۆ دبێژنێ ()APRN/NP
To be completed by health care provider- A new form is required each school year:
___________________________________________________________________________جۆرێ نەشتەرگەری

Type of Procedure:

___________________________________________________________________________دووبارەبوونا نەشتەرگەری Frequency of Procedure:
_______________________________________________________ Type of Formula:

)(For Tube Feedings Only

جۆرێ هاوکێشێ

تەنها بۆ دانا خارنێ ب لۆلەیان (بۆریان)

________________________________________________________سەرجەم Amount:
رێنمایێن تایبەت :بۆهەلمژینا پزیشکی ،تکایە ناڤەرۆکا رەوشا تەندرۆستی دیار کە کۆ دێ پێتڤی ب هەلمژانێ هەبیت ژالیێ پەرستیارێ ڤە_______:
__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________Name of Drug:

_________________________________Allergies:
حەساسی
_____________________________________________ Date to Start: _______________________________________________ Through :
ژ رۆژا دەسپێکێ
حەتا
__________________________________________ _______________________________________Dosage, Route and Times at School:
جارێن دانا دەرمانا ،رێ و دەمێن ل قۆتابخانێ
________________________________________________________________________ Special Instructions for Storage and Handling:
رێنمایێن تایبەت بۆ راگرتن ۆ پاراستنا دەرمانا
_________________________________________________________________________________کاریگەریێن الوەکی Possible Side Effects:
ناڤێ دەرمانی

__________________________________________________ If the dose of this medication is different from the manufacturer’s :
ئەگەر دانا ڤی دەرمانی یا جۆدابیت ژ دەرمانێ کۆمپانیا دەرمان درۆستکری
recommended dose range for the age or weight please include
__________________________________________________
دانا دەرمانی یا پێشنیارکری گۆێرەی تەمەن ۆ کێشا لەشی ،تکایە دیارکە
_______________________________________________________________ your rationale for prescribing outside of these recommendations.
هزرۆ بیرێت تە بۆ پێشنیارکرنا دەرمانا ژ دەرڤەی ڤان پێشنیاران

_________________________Health Care Provider Name:_______________________________________________________ Phone:
ناڤێ نۆژدارێ تەندرۆستی
ژامارا تێلەفۆنێ
___________________________Address: __________________________________________________________________________Fax :
ئەدرەس
ژامرا فاکسێ
___________________________ Health Care Provider Signature: ___________________________________________________Date:
واژووا نۆژدارێ تەندرۆستی
رۆژ ۆ بەروار
گوێرەی یاسا لێپێچیەوە ۆ ڤەگۆهاستنا دڵنیاییا تەندرۆستی  HIPPAۆ بەندا  . 45 C.F.R. §164.506 and § 1654.5رەنگە ئەز زانیاریێن تەندرۆستی یێن پاراستی یێن زارۆکێ خۆ دەستویر بدەم
بهێنە دیارکرن ۆ چاالکیێن چارەسەریا وی یا تەندرۆستی بۆ پەرستیارا پرۆگرامێ قۆتابخانێ
ئەڤ برگە دێ هێتە داگرتن ژالیێ دەیک ۆ بابان ڤە
ئ ەز یێ رازیمە کۆ داخازا نشتەرگەریێن پزیشکی یان چاڤدێریکرنا دانا دەرمانا بۆ زارۆکێ خۆ بکەم ل قۆتابخانێ .ئەز تێ دگەهم کەسەکێ بسپوور دێ ڤی ئەرکی ئەنجامدەت .ئەز هەروەسا تێدگەهم کۆ
هەمی ئەو دەرمانێن ل قۆتابخانێ دهێنە بکارئینان دێ هێنە پێناسەکرن ژالیێ دەرمان فرۆش ی ڤە ۆ دڤێت دناف بۆتلێن ئوریجینال دا بن .هەر گۆرانکارییەک دماوێ سالێ دا بهێتە کرن دڤێت فۆرما
دەستویردانێ ژالیێ نۆژداری ڤە بهێتە واژووکرن .و ئەز هەروەسا تێدگەهم دا ئەف نشتەرگەریا تەندرۆسی بدرۆستی بهێتە ئەنجامدان ،پەرستیارێ قۆتابخانێ رەنگە داخازا بەلگەنامەکێ بکەت کۆ
بهێتە وەرگرتن ژالیێ پزیشکێ تەندرۆستی ڤە دا هاریکارییا پەرستیاری بکەت ددانا دەرمان ۆ چاالکیێن تەندرۆستی دا ئەڤێن من داخازکرین بهێنەکرن بۆ زارۆکێ من .ئەز هەروەسا ژی تێدگەهم کۆ
رەنگە نۆژدارێ تەندرۆستی زانیاریێن تەندرۆستی دەربارەی زارۆکێ من پارڤە بکەت دگەل پەرستیارا قۆتابخانێ.
________________________________________________________________________________ )Parent / Guardian Name: (Please Print

ناڤێ دەیک/باب یان سەرپەرشتیارێ قۆتابی
_________________________ Parent/ Guardian Signature ___________________________________________________________ Date

واژووا دەیک یان باب

رۆژ ۆ بەروار
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