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ARABIC 

 ةیودألبا صالخا حیرصتال
 ضیوعالتو ةولیؤسملا نم ءفاعإلا ةیقفاإت

 ءادو كلل ةلفصنم ءادو ةرامتسأ مادختسأ ىجری ةرقلوا هذھ نم ىرخألا ةجھلا ىلع ةدجومولاا وبھ ولمعملا تاءارجإلات واملوعملا ةءارى قجری
الشرعي 1 الجزء الوصي أو الطالب أمر من قبل ولي أكمالھا یجب

الحكومیة فیرفاكس مقاطعة مدارس لموظفي األذن أمنح الوثیقة، ھذه فیرفاكس )(FCPSبموجب مقاطعة في الصحة دائرة ، FCHD)() المدرسة في سن االطفال رعایة ومركز ، SACC (
إعفاء على أوافق أنا التصریح. في الواردة التعلیمات حسب الدواء ،FCPSأعطاء FCHD و ،SACC أ المسؤولیة الموظفین من من بأي أو بـھم الضرر إلحاق أو تعویض بدفع مطالبتھم  و

إجر إتخاذ أو مطالبات أو مصاریف بدفع المطالبة أو إدعاء أو قضائیة دعوى رفع طریق عن المندوبین أو العاملین كادر أو فیھا في المسؤولین الطالب مساعدتھم نتیجة ضدھم الخ، اءات،
یقوم أن بشرط األدویة في إستخدام و FCPS FCHDالموظفین ،SACC رقم الجزء في الموضحة للشروط وفقاً علیھا المنصوص الشرعي الوصي أو الوالدین أحد أو الطبیب أوامر بإتباع

II.علیھا.أدناه المترتبة المسؤولیة كامل اإلستمارة وأتحمل ھذه من األخرى الجھة الموضحة في اإلجراءات لقد قرأت

سابقاً؟ الدواء ھذا الطالب أستخدم لدى كال نعمھل مضاعفات سلبیة حدوث عدم لضمان وذلك المنزل في كاملة األولى الجرعة إعطاء یجب بكال، اإلجابة كانت (إذا
الدواء.) لھذا تناولھ نتیجة  الطالب
التاریخ في: األولى الجرعة إعطاء  _______________ الوقت _________________تم

الطالب: األخیرأسم األولاألسم األوسطاألسم األسم

المیالد المدرسةتاریخ الدراسیةأسم الدراسیة السنة المرحلة

بم كإستثناء العالج، أو الدواء إعطاء المدرسة في الصحي المسعف أو العامة الصحة ممرضة أو التعلیمي المجلس موظفي من موظف ألي یحق یطلع ال لم ما التعلیمي، المجلس سیاسة وجب
بالطبیب  لإلتصال األذن أعطي أنا الالزمة. التصاریح جمیع على عنھ ینوب من أو المدرسة شخصیاً الحاجة.مدیر دعت إذا التقریر في الواردة المعلومات من للتحقق أدناه أسمھ المذكور

الشرعي الوصي أو الطالب أمر ولي النھارتوقیع وقت الھاتف  التاریخرقم

الُم II الجزء توصیات طبیة وحسب بموجب وصفة المصروفة غیر األدویة بخصوص الشرعي الوصي أو الطالب أمر من قبل ولي الجزء وتوقیعھ ھذا أكمال صنّعیتم
الحیویة ومضادات المضادات الشھریة وأدویة الدورة تشنجات أو األسنان، تقویم عن الناتج األلم العضالت، اآلآلم الصداع، أعراض لمدةلمعالجة الفایروسات

أیام عشرة األخرى.أقصاھا األدویة بكافة الخاص التصریح على الطبیب والتوقیع من قبل أكمالھا یجب متتابعة. دراسیة

الدراسي الیوم خالل المدارس في لألدویة الطالب إستخدام على الحكومیة فیرفاكس مقاطعة ومدارس فیرفاكس مقاطعة في الصحة دائرة تشجع أخذھا ال الواجب األدویة تكون أن یجب . 
ا في الحقن طریق عن األدویة إعطاء یتم ال طبیب. قبل من موصوفة المدرسة بعد أو قبل تناولھا أفراد وباإلمكان القصوى سیقوم الضرورة حالة في معینة. طارئة حاالت في عدا ما لمدارس

والرحالت الطلق) الھواء (في الخارج في التعلیمیة البرامج في المشاركة وأثناء الدراسي الیوم خالل األدویة بإعطاء المدرسي الكادر حاالتمن وفي واحدة لیلة تتطلب المبیت التي  المیدانیة
ال وبدون األزمات تخصصیة غیر بلغة مكتوبة التالیة المعلومات اكمال یرجى اإلستمارة. ھذه من الخلفیة الجھة على الموضحة لإلجراءات وفقاً المختصرات.مدرسیة إستخدام

 التشخیص

( األدویة الشدق موضعي، أستنشاق، حقنة، (الفم، الدواء أعطاء الخ)) Buccalطریقة الشرج، ، 

أخر مرة فیھ یُعطى قد الذي والوقت بموجبھا الدواء أخذ یجب التي األعراض أو الحالة تحدید یرجى الحاجة، حسب أخذه یتم الدواء كان ى. إذا

مركز  في أو المدرسة في تُعطى التي الجرعة المثال، SACCمقدار سبیل  mg(على
أو ml(ملیغرام)، مكعب) cc(مللیلتر)  (سنتیمتر

الجرعات بین الفاصلة األوقات أو الوقت

الدواء: إعطاء بدء تاریخ
الحالیة الدراسیة  الى منأو السنة

أكتب ذاتھا، لألعراض واحد دواء من أكثر أخذ الطالب على كان تُعطىإذا التي األدویة أسماء
التسلسل: حسب  للطالب

الطبیب الفاكستوقیع أو الھاتف  التاریخرقم

الشرعي الوصي أو الطالب أمر ولي الھاتفتوقیع  التاریخرقم

طباعة) أو ید (كتابة الطبیب  أسم

الشرعي الطالب أو الوصي أمر ولي طباعة)أسم أو ید (كتابة
الطبیب) توقیع تحمل كانت إذا مطلوب (غیر

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

الجزء  أكمال الجزء II و Iیجب في المواد جمیع تكون أن الجائز (من التواقیع. مع المطلوبة IIأعاله المعلومات جمیع الطبیة .) الوصفة ورقة أو الطبیب أسم تحمل ورقة على مكتوبة
مالئمة. بصورة األدویة على المستعملة.مسجلة غیر لألدویة الشرعي الوصي أو األمر ولي إستعادة تاریخ

واحد  أسبوع من المدرسة .)(خالل األخیر الیوم في أو الترخیص ھذا نفاذیة إنتھاء تاریخ  بعد

ھ عن ینوب من أو المدرسة مدیر  التاریختوقیع
 لوصحلاب رخآ فرط ألي حاملسا مدع ىعل دیفتسلما فرطلا قفوای نأ طرشب ةیومكحال اكسفریف ةعطاقم رسدام يف يسردمال بلاطال فمل نم ةذوخأالم تاوملالمع نع حاصفإلا متی

 ة.قفاوملاهذھلثمءاطعإللھؤلمابالطالوأ،يعرشاليصوالوأ،بالطلارأميول نمةقبسمةیطخةقفواملاصحتسإنودتاوملمعالكتلىعل
SS/SE-63 (8/21) 
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 ةیودألا نأشب ةعبمتال تاءارجإلا لوح يعرشال صيولا/بطاللا رمأ ليول تماوعلم
لوانتل ریصق تقو ىوس ھیلد ىقبتی ال وأ نیمثلا فصلا تقو بالطلا ىلع توفی ال ىتحًانكمم كذل نوكی امنیح لزنملا يف ةیوألدا خذأ بجی
 يعشرلا يصوال وأ بلاطال مرأ يلو عیقوت لمحی صیخرت لاصحتسإ متی نأ بجی SACC كزمر يف وأ ةسمدرلا يف خذؤی واءد يأ .اءغدلا

ناكم يأ يف وأ ةسمدرلا يف ةیحصال ةادیعلا يف ةیوألدا ظفح ُت نأ بجی .اھنأشب بیبطلا نم ریقرت لاصحتسإ ةیوألدا عضب بلطتت امك ،ھنأشب
 اعد ام ،ةسرمدلا نم و ىإل ةیوألدا رضاحبأ يعرشال يصوال وأ بالطلا رمأ يلو موقی نأ بجی .يسالدرا مویلا لالخ ةسدرمال ھیلع قفاوت خرآ

 ة.سرمدال يف ةیحصلا ةدیاعلا نم و ىإل ةیبط ةفصو ندوب ةفروصمال ةیوألدا لمح ھناكمبإف ةیونثالا ةحلرملا بطال

.1 

 عدب ةیوألداب ةصاخلا تاارمتسإلا ةفاك مالتسإ متی مل ام ةیوألدا مالتسأ لوبق ىلع SACC كزمر يف وأ ةسمدرلا يف نوفظومال قفاوی نل
 .ةمر لك يف ةسمدرال ىلإ موی 30 ةمدل ةیفاك نوكت ةیمكب الإ ةیوألدا ارضحإ يغبنی الو .بسانم ال لكشلاب ةبولطملا تامولعملا لامكأ

.2 

II. لامك ىجری ا ً بیبطلا ناإمكب جزءلا لامكإ نم الدب ةیبطلا ةفصولا ةقور وأ ھبتكم مسوأ ھمسأ لمحت يتال ةصاخلا ةقورلا ماخدتسإ
 :تاصرتخملا مخداتسإ نودبو ةیصصخت ریغ ةغلب ةبوتكم ةیلاتلا تامولعملا

.3 

 بلاطلا مسأ-
 الدیملا خیارت-
 صیخشتلا وأ اءولدا خذأ ببس-
 ءاولدا مسأ-

cc ml mg -بمكع رتمیتنس( وأ )رتلیللم( ،)مغرایلم( ،لاثملا لیبس ىعل( ةسمدرلا يف طبضلاب اھخذأ بجاولا ةعجرلا ارقدم( 
 اءوالد خذأ ةقیطر-
 تاعجرلا نیب دیحدتالب ةلصافلا ةینملزا ةرتفلا وأ تامرلا عددو واءالد ذخأ تقو-
 ةسمدرلا يف حداو اءود نم رثكأ ذخأ بلاطلا ىعل ناك اإذ لسلستلا بسح ةیوألدا اءمسأ ةباتك-
ىطع- ُ  ی قد يلذا تقولاو اھبجومب اءولدا خذأ بجی يتلا ةقیقالد عراضألا وأ ةلاحلا دیحدت ىجری ،ةجاحلا بسح هخذأ متی واءلدا ناك اإذ

 .)لةوبقم ریغ لةمج يھةوررضال بسح واءدال خذأ ةادعإ“ ”. (ىرخأ ةمر ھیف
 ةیوألدا خذأ دءبل يلعفلا خیارتلا وأ ةمدلا-
 خریالتا ةابكت عم بیطبلا عقیوت-

صألاھبلع يف ةظوفحم بیبلطا اھیطعی يتلا یةودألا تانیع كلذ لمشیو یةبفة طصو جبومب ةفورصملا ةیودألا ةفاك نوكت نأ بجی عوضومو ةیلا
 نوكیو ةیلصألا اھبلع يف ظةوفحم ةیبط ةفصو بجومب فةورصملا ریغ ةیودألا نوكت نأ جبی .يدلیصلا وأ بیبطلا لبق نم ةقصلم ةقور اھیلع
:ةیالتال تامولعملا كرذ عم ةیلصألا ةبلعلا ىعل ةقصلم ةقور عضو يعشرال يصولا وأ بلاطلا مرأ يلو ىلع بجی .نایعللًاحضاو ءاولدا مسأ

.4 

 بلاطلا مسأ-
 اءوالد خذأ ةقیطر-

cc ml mg -بمكع رتمیتنس( وأ )رتلیللم( ،)مغرایلم( ،لاثملا لیبس ىعل( ةسمدرلا يف طبضلاب اھخذأ بجاولا ةعجرلا ارقدم( 
 تاعجرلا نیب ةلصافلا ةینملزا تارتفلا وأ تامرلا عدد-

. ًالأو لزنملا يف دیجد ءادو يأ نم ىلألوا ةعرجلا ذخأ بجی .5 

 ةسیارد ةسن لك ةایدب دعن SACC كزمر ىلإ وأ ةسمدرلا ىلإ ةدیجد ةارمتسإ میقدت ةیلوؤسم يعشرلا يصولا وأ بالطلا مرأ يلو لمحتی
 .بلاطلل اءولدا اءطعإ تقو يف وأ ةعجرلا اردقم يف رییغت كانھ نوكی ةرم لك يفو ةدیدج

.6 

 7. .كلذب نیلوخملا اصخشألا الإ اھیال لصی ال ةقلغم ةقطنم يف ةسمدرلا يف ةیقابلا ةیوألدا ظفح متی

 روضحلا يعشرلا يصوال وأ مرألا يلو ىلع بجی ،ةسمدرلا نم ریخألا مویال يف وأ صیخرتلا اھذ ةیاذفن اءھتنإ خیارت عدب حداو عوبسأ لالخ
 .اھفالتإب ةسمدرلا موقتس ةرتفال كلت لالخ ةیقبتملا ةیودألا خذؤت مل اإذ .يقبتملا اءولدا خذأل

.8 

يلو ىلع بجی .واءدال خذأل ھل حددملا تقولا يفوًاقبسم ھیلع قفتم عقوم ىلإ وأ ةسمدرلا يف ةیحصال ةادیعلا ىلإ ورضحال بلاطلا ىلع يغبنی
 اءطعإ نكیم .بسانمال تقولا يف ةسرمدلا يف ةیحصلا ةادیعلا ىلإ بلاطلا باھذ نامضل بلاطلا عم ةطخ عضو يعشرال يصولا وأ بالطلا مرأ
 ھا.ل حددملا تقولا دعب وأ لبق ةعاس فصن زواجتی ال تقو يف ةیودألا

.9 

 ةعاطقم يف ةسردملا نس يف لافطالا ةیاعر زكرمو ،ةیموكحلا كسافریف عةطاقم سرادمو ،كسافریف ةعاطقم يف حةصلا ةرئاد ملحتت ال
.اھخذأب ھل صّ  خمرال ةیوألدل هفردمب بالطلا خذأ ةیلوؤسم سكافریف

.10

 حددملا قاطنلا جارخ ةیوأد ةیأ اءطعبإ SACC كزمر وأ ةسدرمال يف نیفظوملا وأ ةحصال فظوم موقی نأ فورظ ةیأ تحت وزجی ال
 .FCPS سارمد حئاول وأ/و انھ ةحددمال تااءجرإلل

.11 

 يسالدرا مویلا لالخ هخذأ بلاطلا ىلع بجاولا اءوالد ةیمكب زركوم SACC FCPS سارمد دیوزت يعشرلا يصولا وأ مرألا يلو ىلع بجی
 SACC. كزمر يف هجدوات اءنثوأ

.12 
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