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الطوارئ للطالبحالة  /  المعلومات الطب�ة  / Student Emergency /Medical Information 

ساعات الدوام المدرسي ، في الرحالت في حاالت الطوارئ ؛ وكذلك لممرضات مدارس منطقة فیالدلفیا التعلیمیة إلعطاء األدویة التي تشیر إلیھا في ھذا النموذج الطارئ ، خالل یعطي توقیعك إذنًا للعالج 

 Your signature gives permission for emergency treatment; as well as for SDP School Nurses to administer medications you /المیدانیة وبعد األنشطة المدرسیة

indicate on this emergency form, during school hours, on field trips and after school activities.  
لحاجة فیما یتعلق برعایة طفليأنا أفوض ممرضة المدرسة بالتواصل مع مقدم الرعایة الصحیة لطفلي ومقدم الرعایة الصحیة الخاص بي للرد حسب ا / I authorize the school nurse to communicate 

with my child’s health care provider and my health care provider to reply as needed regarding my child’s care.  
 

 

_____________________________________________ Parent/Guardian Signature / توقیع ولي األمر / الوصي   تاریخال   / Date_________________ 

Revised S-865 (06/2019) 

األخیراالسم   / Last Name:____________________________ االسم األول   / First Name:____________________________ تأریخ المیالد   / DOB: _________ 

__________________________________________________:School/ المدرسة القسم غرفة / ال  / Room/Sec:__________ الصف   / Grade:___________ 

المنزلعنوان   / Home Address:  ______________________________________________ ھاتف المنزل / Home phone: ______________ 

___________________________ :Mother /    األم البرید االلكترونى   / email: ______________________________ الھاتف   / phone: _______________ 

ب   األ  / Father:  ________________________ البرید االلكترونى   / email: _______________________________ الھاتف   / phone: ________________ 

وصى  ال  / Guardian:  _______________________ البرید االلكترونى   / email: ______________________________ الھاتف   / phone: _______________ 

) یجب أن تكون محلیة ومتاحة لالتصالأولیاء األمورجھات االتصال في حاالت الطوارئ (بخالف   / Emergency contacts (other than parents) must be local and 
available for contact:  

 Phone /الھاتف                                                     Name and Relationship to child/   لطفلبااالسم والعالقة 

1.______________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________________ 

 

الطفلطبیب / عیادة    /Childs Doctor/Clinic: ___________________________________________________ الھاتف   / Phone:_____________________ 
خاص/ ____Medical Insurance: MA___ CHIP / التأمین الطبي Private_____ 
 ___________________Policy Number / رقم السیاسة _________________________________________  :Insurance company name / اسم شركة التأمین

یرجى وضع دائرة أدناه لمنح اإلذن لممرضة المدرسة إلعطاء طفلك 
 Please circle below to give permission to the /  الدواء

school nurse to give your child medication. 

 Acetaminophen/أسیتامینوفین (تایلینول) 
(Tylenol)  

 / نعم
YES ال /NO 

 Ibuprofen/ایبوبروفین (أدفیل ، موترین)
(Advil, Motrin)  

 / نعم
YES ال /NO 

 

دواء؟أى  ھل یتناول طفلك  /Does your child take medication?  ____ ال   /NO ____ نعم   / YES ( أن تسجل القائمة یرجى  /please list) 

/Frequency/ كرارالت Dose/الجرعة  Medication/الدواء   Reason/ السبب Time/ زمنال 
    
    
    

 

ما یلي إذا كان طفلكعلى  دائرةیرجى وضع   / Please CIRCLE the following if your child: 

رتديی  / Wears:  نظارات/Glasses             السمعمساعدات / Hearing aid 
 :Has/ یعانى من
الحركةقصور االنتباه وفرط متالزمة          Asthma / الربو       Diabetes/ مرض السكري     Seizures/ داء الصرع   
/ADHD 

: یتطلب استبدال الغذاء طلبًا جدیدًا سنویًا من مقدم الرعایة الصحیةحساسیةأیة سجل   / List Allergies: Food substitution 
requires a new order yearly from a health care provider:   
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________  :Other Health Problems / مشاكل صحیة أخرى
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 اختیاري

 في المدرسة غیر البخاخة من الشمس واقيالمرھم المسح الموضعي استخدام 

من قبل إدارة  كان مجازاً  ، إذاالبخاخةتوي على یحال  ذيالو  الشمسمسح الموضعي الواقي من بمرھم ال/ األوصیاء تزوید أطفالھم  أولیاء أألمورقد یختار 
واٍق من الشمس خالل ساعات الدوام المدرسي ، أو في نشاط ترعاه المدرسة ، أو أثناء إشراف مرھم  استخدامالغذاء والدواء األمریكیة. حتى یتسنى للطالب 

 .ات أدناهالقرارإكمال االوصي  /ولي األمر موظفي المدرسة ، یجب على 

 صيالو / ولي األمر اقرار

  الطالب بواسطةمن الشمس  واقيال مرھمال استخدامبالتوقیع أدناه ، فإنك تؤكد أنك تفھم أن المدرسة لیست مسؤولة عن ضمان. 
 بنفسھ من الشمس لھ واقيال مرھمال استخدام من خالل التوقیع أدناه ، فإنك تؤكد أن الطالب قد أثبت أنھ قادر على. 

 ___________________________: التاریخ      ________________________________ : توقیع ولي األمر / الوصي

 :من قبل الطالب في حالة حدوث أي مما یليالبخاخة من الشمس غیر  موضعي أو استخدام منتج واقي للمدرسة إلغاء أو تقیید حیازةیجوز 

 .البخاخة من الشمس غیر موضعي أو استخدام منتج واقيواعد المدرسة المتعلقة بحیازة االمتثال لق یفشل الطالب فيحین  •
 .الیھ من وصول الطالب اآلخرینالبخاخة من الشمس غیر  موضعي یُظھر الطالب عدم الرغبة أو عدم القدرة على حمایة منتج واقي •

یجب على المدرسة تقدیم إشعار خطي باإللغاء أو فمن قِبل طالب ،  البخاخة من الشمس غیر موضعي أو استخدام منتج واقي یدت حیازةإذا ألغت المدرسة أو ق
 .التقیید إلى ولي األمر / الوصي للطالب


