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 ہنام تزجاا کا ںؤاود
 هدہاعم اک ےنرک ادا نہاجرہ روا ےنید راقر مہذلا یرب

 ںیرک المعتسا مراگ فلا کیا ےئیلےک یئادو رہ ینابرہم هارب ںیھڑپ ےطبار ضاو تاملوعم جرد رفط یلچھپ یک ذغاک ینابرہمِهارب
چاہئیے I پارٹ جانا کیا مکمل سے طرف کی سرپرست یا والده  والد/

اسکولز پبلک کاؤنڻی فیکس فیئر ( (FCPS)میں ڈپارڻمنٹ ہیلتھ کاؤنڻی فیکس فیئر ، FCHD)کئیر چائلڈ ایج اسکول اور (SACC کرتا درخواست سے عملے کے ہوں /) کی کرتی نامے اجازت اس وه کہ
کریں۔ استعمال کا دواؤں مطابق کے ہونے FCPS،FCHD،SACCمیں ہدایات پیدا میں نتیجے کے دینے مدد میں استعمال کے دواؤں کو ایجنٹ یا افراد کے عملے افسر، کسی کے اداروں ان اور

کرن ادا ہرجانہ رکھنے، محفوظ سے کارروائی یا مطاالبات اخراجات، دعوے، مقدمے، بھی کسی بشرطیکہ والے ہوں۔، رضامند پر دینے قرار الذمہ بری اور ، FCPS ے FCHD اورSACC کے
پارٹ  ذیل درج نے ہو۔ II عہدیداروں کی پابندی کی ہدایات کی سرپرست یا والده یا والد کننده، فراہم یافتہ الئسنس درج ذمہمیں اور ہیں لیئے پڑھ ضابطے کرده بیان طرف پچھلی کے فارم اس نے میں

ہوں۔ کرتی کرتا/ قبول  داری

ہے؟ چکا لے دوا یہ پہلے علم طالب ہاں کیا نہیںجی ہے) جی الزمی دینی پر گھر خوراک پہلی کو علم طالب لیئے، کے دیکھنے اثر منفی کا دوا میں، صورت کی نہیں  (جی
تاریخ کی: خوراک  وقت پہلی

نام: کا علم  درمیانہپہال آخریطالب

پیدائش نام تاریخ کا سال اسکول  گریڈ تعلیمی

عال نہ اور گا نہیں دے دوا کوئی پر طور کے استثنا کے پالیسی کی اسکول ایڈ، روم کلینک یا نرس، کی اسکول ، مالزم کوئی کا بورڈ پرنسپلاسکول کا ناموں اجازت ضروری تمام کہ تک جب گا، کرے  ج
فرد کرده نامزد انکے ہو۔یا لیا لے نہ جائزه پر طور ہوں۔نے ذاتی دیتا اجازت کی کرنے رابطہ سے کننده فراہم یافتہ الئسنس ذیل درج میں لیئے، کے کرنے واضح معلومات پر، پڑنے ضرورت

دستخط کے سرپرست یا /والده نمبروالد فون ڻیلی کا تاریخ دن

لی II پارٹ  کے تک دنوں تعلیمی دس مسلسل سرپرست، یا والده میں، ئ والد/ سلسلے کے کرنے حاصل آرام سے درد کے حیض یا درد کے دانت ، درد کے پڻھوں ، سردرد  ے
اینڻی اور دواؤں والی ملنے کے نسخے بغیر مطابق، کے ہدایات کی حصہمینوفیکچرر یہ لیئے، کے دواؤں وائرل اینڻی اور گے۔بائیوڻک کریں دستخط پر اس کے کر مکمل

ہے. ضروری کرنا دستخط اور کرنا مکمل فارم کو کننده فراہم یافتہ الئسنس لیئے، کے دواؤں تمام دوسری

میں اسکول علم طالب بھی کوئی کہ ہیں کرتے شکنی حوصلہ کی بات اس اسکولز، پبلک کاؤنڻی فیکس فیئر اور صحت محکمہ کے کاؤنڻی فیکس کرے۔ اسکوفیئر استعمال دوائیاں دوران کے اوقات کے  ل
چ جانی دی ہدایات کی قسم اسی میں بارے کے ان ہیں، جا سکتی لی میں بعد یا پہلے سے اوقات کے اسکول پر طور ممکنہ جو تمام دوائیں سوائے اہیں۔ایسی ، والی دوائیں جانے کے ذریعے دی انجکشن

نہیں  میں اسکول کے، حاالت ایمرجنسی جاتیں۔مخصوص دوران دی کے پروگرام تعلیمی باہر کے اسکول دوران، کے اوقات کے اسکول لوگ کے عملے کے اسکول ، ہو ضروری انتہائی کرنا ایسا جب
گے۔ دیں مطابق دوائیں کے ضابطوں کرده بیان طرف پچھلی کے فارم اس دوران، کے ڻرپ فیلڈ کے بھر رات باور کے مخفف کسی اور زبان عام جائیں۔ معلومات لکھی  غیر

تشخیص

گال ادویات  یا مسوڑوں کر، لگا پر جلد کر، کھینچ ذریعے کے انجیکشن، سانس کے ذریعے، (منہ کار طریقہ
وغیره) مقعد بذریعہ اندر، کے

دوائی  اور کریں بیان پر طور واضح میں بارے کے عالمتوں اور حاالت ان تو ہے جاتی دی وقت کے ضرورت صرف کریں۔اگر دوا نشاندہی بھی کی وقت والے دینے  دوباره

یا ملی SACCاسکول گرام، ملی پر طور کے (مثال مقدار، کی خوراک والی جانے دی دوران  کے
سی) سی یا  لڻر

وقفہ کا درمیان کے دینے دوا یا اوقات کے دینے دوا

تاریخ: مؤثر

سال تعلیمی تک _________ سےیا موجوده

فہرست ہے، لیتا ادویات زائد سے ایک لیئے، کے (عالمات) عالمت جیسی ہی ایک علم طالب  اکر
بنائیں

ہیں: لینی دوائیں میں تسلسل جس

دستخط کے کننده فراہم یافتہ فیکس الئسنس یا فون تاریخ ڻیلی

دستخط کے سرپرست یا والده فونوالد/ تاریخ ڻیلی

کریں) ڻائپ یا (پرنٹ نام کا کننده فراہم یافتہ  الئسنس

کریں) ڻائپ یا (پرنٹ نام کا سرپرست یا والدین
صورت کی ہونے دستخط کے کننده فراہم یافتہ (الئسنس

نہیں) درکار میں
چاہئیے III پارٹ  جانا کیا مکمل سے طرف کی فرد کرده نامزد یا پرنسپل

پر  خانے لگائیں موضوں نشان کا √: 

پارٹ باال ہیں۔ IIاور I درج مکمل سمیت پر کی II(پارٹدستخط پیڈ والے نسخے یا اسڻیشنری کی دفتر کے کننده فراہم یافتہ الئسنس وه اگر کہ ہیں قبول قابل بھی میں صورت اس معلومات ہیں۔)تمام
ہیں۔ ہوئے لگے لیبل سے طرح مناسب پر شدهدواؤں غیراستعمال کر آ کوئی میں سے سرپرست یا والده والد/ جب تاریخ ہے۔وه سکتا جا لے  دوائی

دن) آخری کے اسکول یا اندر اندر کے ہفتے ایک بعد، کے ہونے ختم معیاد کی منظوری اس ) 

دستخط کے کرده نامزد یا تاریخ پرنسپل

 ہک ےہ دنم اضر رپ تاب سا درف الاو ےنرک لوصو ںیہنا ہک ںیہ یتاج یک ریاج رپ طرس شا تامولعم ےڈ سراکیر یمیلعت ےک ملع بلاط ،ےک زلوکاس کلبپ یڻنؤاک سکیف رئیف
 ۔اگ ےد ںیہن تزاجا یک ےناج ںیم سرتدس یک قیرف ےروسد یکس تامولعم ہی ، ریغب ےک دینم اضر یک ملع بلاط لہا ای ترسپر، سهدلاو د/لاو هو
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 تامولعم ےئیل ےک ترسپره/ سدلاو ای دلاو ،ںیم ےراب ےک لامعتاس ےک تایودا
 لوکاس ۔وہ ہن رصتخم ہفقو اک چنل اک سا ای وہ ہن عئاض تقو یتمیق اک سالک یک لمع بلاط ہک ات ،ںیئہاچ یناج یل یہ رپ رھگ ںیئاود ،وہ نکمم کت ںاہج
 ےک ؤںاود چھک ؛ےئیہاچ انوہ ہمان تزاجا هدش طختدس ےف سرط یک تسرپرس ای هدلاو د/لاو ،ےئیل ےک اود یھب یکس یلاو ےناج یل ںیم SACC ای

 هدر شوظنم ےک لوکاس ای ںیم ومر ھتلیہ ےک لوکسا ،نارود ےک ند ےک لوکسا ںیئاود اممت ۔ےہ یوتہ ترورض یھب یک یروظمن یک رکڻاڈ ،ےلیئ
 ےک لوکسا یئاہ ہک ےک سا ےئاوس ،ںیہ زاجم ےک نےجا ےل نےال ںیئاود ےس لکوسا یہ تسرپرس یا نیدالو ۔ںیہاچ ینھکر رپ امقم ےروسد یکس
 ۔ںہی ےکتس اج ےل ساپو روا ںہی ےکتس ال ںمی مور ھلتہی ےک لوکسا تیاودا یتاج ہسخنیرغ ،ملع بلطا

.1 

 ،ںیم تقو کیا ۔ںیہن زاجم اک ےنرک لوبق اود یھب یئوک ،ریغب ےک یلوصو یک زمراف لکمم روا ہقلتعم ےک ؤںاود ہلعم اک SACC ای لوکاس
 ۔ےئاہیچ یالن کاروخ یک ںودن 30 فرص یک اود ،ردنا ےک لوکاس

.2 

 لیذ جرد ۔ےہ اتکر سک لامعتاس ڈیپ الاو ےنھکل ہخنس ای یرنیشڻاس یک رتفد ےنپا ،ےئاجب ےک ےنرک لمکم II ٹراپ ،هدننک ہمارف ہتفای سنئسال
 ں:یرک لمار شیغب ےک ففخم یکس روا نابز امع تامولعم

.3 

 مان اک لمع بلاط-
 شائدپی خریات-
 صیخشت ای ہجو یک ےنیل ںیئاود-
 امن اک اود-
 )هریغو یی سس ای رڻیل یلم ،امرک یلم ؛رپ روط ےک لاثم( رادقم حیحص یک کاروخ یلاو ےنیل ںیم لوکاس-
 ہقریط اک ےدین-
 ےئیہاچ اناج ایک نایب ہفقو اک نایمرد ےک ںوکاروخ ای ےہ ینیل راب ینتک روا تقو اک ےنیل اود-
 بیترت یک ےنیل ںیئاود وت ےہ اہر ےل ںیئاود هدایز ےس کیا لمع بلاط رگا-
 هرابود روا ےہ ینید بک اود ہک ںیرک نایب رپ روط حضاو وک ںوتمالع روا تالاح نا وت ےہ یتاج ید تقو ےک ترورض فرص اود رگا-

 ) ںہین لوقب لابق ادین کہ "ترورض توقو"ب فر(ص ۔ےہ ینید قتو کس
 ںیخیرات رثؤم ای تدم یک رڈرآ ےک اود-
 خیرات روا طختدس ےک هدننک ہمارف ہتفای سنئسال-

 سسنالئ روا ںاہئیچ ےونہ ںیم ںوبڈ یلصا ےنپا لپمیس ےک ںویئاود یتاج ہخسن یلاو ےناج ید ےس فرط یک رڻکاڈ لومبش ، تایودا یتاج ہخنس اممت
 یونہ ںیم ےبڈ یلصا ےنپا رپ روط یزمال ںیئاود یلاو ےنلم ےک ےخنس ریغب ۔ںیئہاچ ےنوہ ےئوہ ےگل لبیل ےف سرط یک ٹاسسمراف ای هدننک ہمارف ہتفای

 ں:یئہاچ ینرک جرد تامولعم لیذ جرد رپ ےبڈ یلصا وک ترسپرس ای دلاو د/لاو ۔ےیئہاچ انآ رظن رپ روط حضاو مان اک نا رپ سا روا ںیئہاچ

 مان اک لمع بلاط-
 ہقریط اک ےدین-
 )هریغو یی سس ای رڻیل یلم ،امرک یلم ؛رپ روط ےک لاثم( رادقم حیحص یک کاروخ یلاو ےنیل ںیم لوکاس-
 ےہ ینیل دعب رید ینتک ای ےہ ینیل راب ینتک کراوخ-

.4 

۔ےاہئیچ یانج ید رپ رھگ کاروخ یلہپ یک اود ینئ یھب یکس .5 

 ای نیدلاو وت ،ےہ یتوہ یلیدبت یئوک ،ےہ یناج ینیل اود ںیم نج ، ںیم تالاح نا ای ںیم کاروخ یھبک بج ای رپ ےنوہ عورے شک لای سمیلعت ےئن رہ
 .۔یگ ےئاج ید رپ رھگ کاروخ یلہپ یک اود رہ ۔ےہ یرورض انرک شیپ رماف این کیا وک SACC روا لوکاس ےئیل ےک ترسپرس

.6 

۔وہ نکمم یئارس یک دارفا زاجم فرص روا وہ اگل ہلات ںاہج یگ ںیئاج یھکر ہگج ییسا ںیئاود یلاو ےناج یھکر ںیم لوکاس .7 

 لوکاس اود هدل شامعتاس ریغ ،وک ترسپرس ای هدلاو د/لاو ند یرخآ ےک لوکسا ای ردنا ردنا ےک ےتفہ کیا ےک ےناج وہ تمخ تدم یک یروظنم سا
 ۔اگ ےئاج اید رک فلت ںیہنا یگ ںیئاج یل ںیہن سپاو ںیئاود وج نارود ےک تقو سا ۔ےئیہاچ یناج ےل سپاو ےس

.8 

 /دوال ۔ےہ یرورض انآ رپ ہگج یروسد یکس یئوہ یک ےط ےے سلہپ ای ںیم ومر ھتلیہ ےک لوکاس ، رپ تقو هررقم ، ےئل ےک ےنیل اود وک لمع بلاط
 هررمق یںئاود ۔ےئاج چنہپ ںیم ومر ھتلیہ ےک لوکسا رپ تقو باسنم لمع بلاط ہک ےیئہاچ انانب نالپ ایسا رک لم ھتاس ےک لمع بلاط ،وک ترسپرا سی هدلاو
 ۔ںیہ یتکس اج ید یہ ںیم ںیم دعب ای ےلہپ ہڻنھگ فصن فرص ےس تقو

.9 

 سکیفرئیف روا زلوکاس کلبپ یڻنؤاک سکیف رئیف ای تحص ہمکحم ےک یڻنؤاک سکیف رئیف وت ےہ اتیل ےل دوخ اود یئوک تزاجا الب لمع بلاط یئوک رگا
 ۔ےترک ںیہن لوبق یراد ہمذ یئوک ےئل ےک ساریئک ڈلئاچ جیا لوکاس یڻنؤاک

.10 

 کلبپ یڻنؤاک سکیف رئیف ای ر /وا ںوطباض هدرک نایب ںاہی ، ںیم تلاح یھب یکس ، وک درف یھب یکس ےک ےلمع ےک SACC ای لوکاس ،ھتلیہ
 ےہ ںیہن تزاجا یک ےنید اود فالخ ےک ںوطباض ےک )FCPS(زولکسا
.11 

۔ںئیاہچ یرنک ماہرف وک روا ،تایودا راکرد یلاو ےناج ید ،نارود ےک SACC FCPS SACC روا ند ےک لوکاس ،وک ترسپرا سی هدلاو د/لاو .12 
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	بری الذمہ قرار دینے اور ہرجانہ ادا کرنے کا معاہدہ
	ادویات کے استعمال کے بارے میں، والد یا والدہ/ سرپرست کے لیئے معلومات

