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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
The School District of Philadelphia 

 خدمات الصحة المدرسية
School Health Services 

 
 
 

 شهادة الطبيب –طلب لنقل طبي 
MEDICAL TRANSPORTATION REQUEST-PHYSICIAN CERTIFICATION 

 
 
 
 

 Student’s Name/ اسم الطالب
 

ريخ الميالدتا .Student I. D/رقم هوية الطالب /Date of Birth 

 Home Address/عنوان البيت

 
 School/ المدرسة
 

 Region/المنطقة .Location No/ رقم الموقع
 
 
 

 المدرسةممرضة يقوم طبيب الطالب بتعبئتها وإرجاعها إلى 
TO BE COMPLETED BY THE STUDENT’S PHYSICIAN AND RETURNED TO THE SCHOOL NURSE 

 
الرجاء هذا الطلب ِقَبل البحث. ذ المشار إليه أعاله من المنطقة التعليمية خدمة النقل من وإلى المدرسة ألسباب طبيةيطلب التلمي

 :الكتابة بتفصيل عن السبب الطبي للنقل بواسطة التالية
The above student is requesting transportation to and from school by the School District of Philadelphia for medical reasons.  This 
request is under consideration.  Please document in detail the medical justification for the same with the following information 
 

 ________________________________________________________：Diagnosis/ التشخيص.1
 
2. ةتاريخ البداي  /Date of onset：_____________________________________________________ 
 
 Medical reason(s) student/السبب الطبي الذي يجعل الطالب غير قادر على المشي أو استعمال المواصالت من وإلى المدرسة .3

cannot walk or take public transit to and from school ： 
________________________________________________________________________ 
 
 When do you expect the/ متى تتوقع أن يصبح الطالب قادرا على الذهاب واإلياب إلى المدرسة دون استعمال خدمات النقل؟ .4

student to be able to get to and from school without transportation services?  
________________________________________________________________________ 
 
5. الرجاء تقديم األسباب الطبية التي تمنع من /  سيتم أخذ الطالب وإرجاعه من وإلى موقف الباصات ما لم يتم الوصف بعكسه

                                                          .                                            توصيل الطالب وأخذه من محطات الباص
  / The student will be picked up and dropped off at a designated school bus stop unless this is contraindicated.  Please give medical 
reasons student can not be picked up and dropped off at a designated bus stop: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

)بوضوح(اسم الطبيب  /Name of Physician (PRINT) 
 
 

 Date/ التاريخ Signature of Physician/توقيع الطبيب

 Address/العنوان
 
 

 Phone/الهاتف
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