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 ةطخ مادختسبإ FCPS سرادمن لذألا
 یانیجرف ةیالو يف وبرالب مّكحتل للمع

 ةقرولا هذھ نم ىرخألا ةھجلا ىلع ةعبتملا تاءارجإلاو تامولعملا ةءارق ىجری

الشرعي 1 الجزء الوصي أو الطالب أمر ولي قبل من أكمالھا یجب
الحكومیة فیرفاكس مقاطعة مدارس لموظفي الوثیقة ھذه بموجب األذن فیرفاكس ،)(FCPSأمنح مقاطعة في الصحة المدرسة ،)(FCHDودائرة في سن االطفال رعایة الدواء)SACC(ومركز بإعطاء

الصحة دائرة إعفاء على أوافق أنا التصریح. في الواردة التعلیمات ومدارسFCHDحسب ، FCPSومر الموظفین SACC كز ، من بأي أو بـھم الضرر إلحاق أو تعویض بدفع مطالبتھم أو المسؤولیة من
إجر إتخاذ مطالبات أو أو مصاریف بدفع المطالبة إدعاء أو أو قضائیة دعوى طریق رفع عن أو المندوبین العاملین كادر أو فیھا إستخدامالمسؤولین في الطالب مساعدتھم نتیجة ضدھم الخ، األدویةاءات،

الصحة دائرة كادر أفراد یقوم أن ومدارسFCHDبشرط ، FCPSومركز ، SACC للشروط ً وفقا علیھا المنصوص الشرعي الوصي أو أحد الوالدین أو الطبیة، للرعایة المقدمة الجھة أوامر بإتباع
أدناه. وأتحمالموضحة الوثیقة ھذه من األخرى الجھة في الموضحة اإلجراءات قرأت فرجینیا.لقد والیة في بالربو للتحكم مكتملة عمل خطة أقدم الالزم. النحو على عنھا المترتبة المسؤولیة كامل  ل

الدواء ھذا الطالب أخذ ھل
قبل؟  من

لدى ال نعم سلبیة مضاعفات حدوث عدم لضمان وذلك في المنزل كاملة األولى الجرعة یجب إعطاء بال، اإلجابة كانت الطالب .)(إذا
في: األولى الجرعة إعطاء الوقت التاریختم

الخضراء  الوضعیة
الخضراء خاللالوضعیة

األخیر األسم الطالب: األولأسم األوسطاألسم األسم

الدراسیةأسم المدرسةتاریخ المیالد الدراسیةالسنة المرحلة

المجلس التعلیمي أو موظفي من موظف ألي یحق ا ال مدیر یطلع لم ما التعلیمي، المجلس سیاسة بموجب كإستثناء العالج، أو إعطاء الدواء المدرسة في الصحي المسعف أو العامة الصحة لمدرسةممرضة
المعلوما لتوضیح أدناه بالرعایة الصحیة المزودة بالجھة لإلتصال األذن أعطي أنا الالزمة. التصاریح جمیع على عنھ ینوب من أو الحاجة.شخصیاً دعت إذا الطلب في المقدمة  ت

الشرعي الوصي أو الطالب أمر ولي النھارتوقیع خالل الھاتف  التاریخرقم
أرشادات II الجزء

الخضراء  الوضعیة
المدرسة. في أجراء أي أتخاذ یتوجب  ال

الصفراء الوضعیة
من طبیة وصفة بموجب محددة (نفثات) نفثة السریعةإعطاء اإلغاثة األنقاذ) أدویة في (أدویة البخاخ أو اإلستنشاق الصفراءبإستخدام جھاز  الوضعیة

تتحسن خالل لم أو وقت أي في سوءاً األعراض أزدادت الى 15إذا أنتقل الحمراءدقیقة،  الوضعیة
الى تعد لم لكن األعراض تحسنت بول 20خاللإذا أتصل الطالب.دقیقة، وأخذ للحضور الشرعي الطالب/الوصي أمر  ي
الى وعادت األعراض تحسنت الدراسي. 20وإذا فصلھ الى للعودة الطالب أرسل دقیقة،

في  المذكورة األعراض ظھور مع الدراسي فصلھ من الطالب عاد الصفراءإذا الشرعي الوضعیة األمر/الوصي بولي أتصل الجرعة، لتكرار بعد الوقت یحن لم لكن ، 
الطالب. وأخذ للحضور

الحمراء  الوضعیة
من طبیة وصفة بموجب محددة (نفثات) نفثة السریعةإعطاء اإلغاثة جھ أدویة في بإستخدام البخاخ أو اإلستنشاق الحمراءاز  الوضعیة

الطبیة/ الطوارئ بخدمة  911 األتصال

الشرعي الطالب/الوصي أمر بولي أتصل
كل  السریعة اإلغاثة أدویة الطبیة 15إعطاء الطوارئ خدمات وصول لحین مرات ثالث دقیقة

في  إعطاؤه تم الذي الصفراءالعالج یُحتسبالوضعیة الثالثة. ال العالج مرات عدد ضمن
و الصحیة بالرعایة للطالب المزودة الجھة قبل من موضوعة فرجینیا والیة في بالربو للتحّكم عمل خطة حالیاً الطالب لدى كان إذا أستنشاقتذكیر: جھاز معھ یتوفر لم  ألبوتیروللكن

الم لدى ما بإستخدام الطالب خطة أتبع الطبیب، قبل من لھ الدواء الموصوف تدفق تنظیم على للمساعدة بصمام مزود مباعدة وأنبوب األلبوتیرول من محدد غیر خزین من  .درسة
معھم یحملون الذین للطالب الحقل ھذا أكمل

بأنفسھم ویستعملونھ األستنشاق  جھاز

معھ األستنشاق جھاز لحمل ُمجاز طبیب من تخویل لدى الطالب
المدرسة. في معھوأستعمالھ اإلستنشاق جھاز حمل إلى یحتاج الطالب

مركز في أو المدرسة في یقضیھا التي الساعات  SACCخالل
الطالب یقر المدرسة. مدیر معھ ببعلم األستنشاق جھاز حمل مسؤولیة تحّملھ

خطة في والموضحة الطبیب الُمجاز أوامر لوأتباعھ في العمل بالربو  لتحّكم
حفظ (یمكن فرجینیا. كبدیل والیة بھ اإلستعانة لیتم أضافي جھاز أستنشاق

( المعتمدة المدرسیة المواقع من غیرھا في أو المدرسیة الصحة غرفة في

الشرعي الطالب/الوصي أمر ولي التاریختوقیع
(مطلوب)

الطالب التاریختوقیع
(مطلوب)

عنھ III الجزء ینوب من أو المدرسة مدیر قبل من  یُكمل
عالمة المناسب: √ضع المكان في

لخطة من 1الجزء المطلوبة.العمل التواقیع ذلك في بما مكتملة أعاله فرجینیا والیة في بالربو لتحّكم

على مسجلة المطلوبة المعلومات مالئمة.جمیع بصورة غیر المستعملة.األدویة لألدویة الوصي الشرعي أو األمر ولي إستعادة تاریخ
المدرسة.) من األخیر الیوم في الترخیص أو ھذا نفاذیة إنتھاء تاریخ بعد واحد أسبوع (خالل

عنھ ینوب من أو المدرسة مدیر  التاریختوقیع

 تاموعلملاكتل على لوصحالب خرآفطر يألحامسال مدعىعل دیفتمسلافطرال قفاوینأطربش ةیموكحال سكافیرفةعطاقمسدارم في ياسدرال بالطال فمل نمةذوخأمال تامولعمن العحاصفإلم اتی
 .ةقفوامال هذھلثمءاطعإللھؤمال بالطال وأ،عيرلشي اصوال وا،بالطر المأيول نمةقبسمةیطخةقفواملاصحتن إسود
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 ةیودأ مادختسبإ حیرصتال لوح يعرشلا يصوال/بطالال رمأ يولل تماوعلم
 وبرال تباونلةعیرسال ةثغاإلا

 زكرميفوأ،ةسیردمالةطشألناةولزامةرفتلالخوأ،ةسردماليفوربالتاوبنلةعریلساةاثغإلاةیودأىطُعتنأنكمی .1
SACC يعرالش يوصال وأبالطال رمأيولوزاجُمال ببیطال نملكعقیوتلمحیصخیرتدوجوعمطقف. 

 يفوربالبمّكحتلل لمعلاةطخنأبش زاجُمببیطنمرریقتىعل لوصحال ةولیؤمس يعرشال يصولاوأبالطال رمأيول لمحیت .2
Virginia Asthma Action:عقومىلعةمارتساإل هذھدجایإمكنكامبأ .یانیجفر ةیوال Plan 

 ةرامإست عمبالطلابصاخلاذاقألناءوادراضحإدعن SS/SE-65 ةرامتإلسا ةئعبت لامكأ يعرالش يصوال وأ بلاطال رمأ يول ىعل .3
 .ةسردمال ىال ایجینرفةالیويفوبرالبمكحتلل لمعال ةطخ

 ءزجلا لامكإ نم ًالدب ةیطبلا ةفصوال ةقرو وأ ھبكتم موأس ھمسأ لمحت يلتا ةاصخال ةقروال مادخستإ زاجُملا بطبیلل زوجی ال .4
 .ایجینرف ةالیو يف وربلاب مّكحللت لمعلا ةطخب صاخال

 ةدلیصیال ةقروىعلً ةداعةعوطبمال تاموعلمال اھیعل نّودمةقملص ةقرواھیعل نوكینأبجیزاجُمال بیطبال اھطیعیيلتاتاعینال .5
 .ةقصملال

 .ًالوأ لزنملا يف یدجد ءاوي دأ نم ىلوألا ةعرجلا خذأ جبی .6

 ةسن لكةدایبدعن SACC زكرمىإل وأةرسدملاىإل ةدیدجةرامستإمدیقتنعلوؤمس يعرشال يوصال وأبالطال رمأيول .7
 .ءوادالذخأتقويفوأةعرجالرداقميفرغییتكاھن نوكیةرملكيفوةددیجةیراسد

 اذإالايعرشال يصوال وأرمألايول لقب نمةسردملايفةحیصال ةداعیلاىإل دیالبوبرال تاوبلن ةعیرالس ةاثغإلاةویدأملیتس بیج .8
 .SACC كزمر يفوةسدرملايفماودلاتساعا لالخھالمحبًصاخمر بلطالا كان

 ىعل ةقفواملا لصحت مل ام مھل حرمصلا صاخشألا ىوس ھالی لیص ال لفقم ناكم يف اھزنخ بجی ةرسدملا يف ةظوفحملا ةویدألا .9
 زاھجبظافحتإلانكمی،ھبصاخالقانشإلستازاھجبالطاللمحذاإ.ةسردماليفموادالتاعاسلالخةویدأللبالطاللمح
 .ةسردمال يف ةیحصال ةداعیال يف رخأ يطایحتإ

 يصوال وأرمألايول ىعل بجی،ةرسدملانمریخألاموالی يفوأصیخرتال ذاھةذیافنءاھنتإخریاتدعبدحوا عوبأس لالخ.10
 ةقیبتمالةویدألاذخؤتملذاإ.ھسفبنةیودألاكتللبالطاللمحىعل ةقفواملالصحتملاميقبمتالءاودلاذخألروضحاليعرالش
 .اھفالإتب ةرسدملا موقتس ةرفتال كتل لالخ

 سن يف لفاطاال ةیرعا كزمرو ،ةیموكحلا سكفایرف ةعطقام سردامو ،سكافرفی ةعطاقم يف ةحصلا ةردائ لمحتت ال .11
 .اھذخأب ھل صّخرمال ةویدألل هدرفمب بالطلا ذخأ ةولیؤمس سكافرفی ةعطاقم يف ةسردمال

 خارج ةیودأ ةیأ ءطابإع SACC زكرم وأ ةسردملا ين فیفظوملا وأ ةحصلا فظوم موقی نأ فورظ ةیأ حتت زوجی ال .12
 .FCPS سرادم حئاول وأو/ انھ ةددحملا تءاارجإلل ددحمال قاطالن

 لالخهذخأبالطال ىعل بجواال ءوادالب SACC كزمرو FCPS سردام دیوزت يعرالش يصو/الندیواللا دحأ ىلع بجی .13
 .SACC زكرم يف هدجوات ءانوأث يسردمال ماودال
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	الأذن لمدارس FCPS بإستخدام خطة عمل للتحكّم بالربو في ولاية فرجينيا

