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 :األھالي و أولیاء األمور األعزاء
 2022-2021العام الدراسي : الفترة 

.  إذا تحتم ع� أبنكم/أبنتكم الق�ام بذلك ، الرجاء أن تطلبوا من �حتاج بعض الطلبة  ا� أخذ دواءهم أثناء الدوام المدر�ي
ي إعطاء الدواء طب�ب العائلة إ�مال األستمارة المرفقة مع هذە الرسالة و المعنونة 

 Authorization for –"التخ��ل �ف
"Medication Administrationمارة .  �جب أن تم�ئ هذە األست 

�
 .سن��ا

 (مثل، 
�
�حتاج بعض الطلبة اآلخ��ن ا� حمل معدات أو أدو�ة أو لوازم طب�ة للطوارئ أو للمعالجة المستمرة معهم شخص�ا

ف (inhaler)دواء األستنشاق  ي حالة blood glucose -، جهاز لق�اس سكر الدم(epi-pen)، أبرة (insulin)، األ�سولني
).  �ف

ي إعطاء الدواء"أبنتكم، س�حتاج طب�ب العائلة ا� م�ئ األستمارة المذكورة أعالە "أنطباق ذلك ع� أبنكم/ 
  التخ��ل �ف

�
سن��ا

 .
�
 أ�ضا

إذا قام أبنكم/أبنتكم بفحص سكر الدم بنفسهم، سيتطلب منكم م�ئ أستمارة أضاف�ة أخرى.  �مكنكم الحصول ع� هذە 
ي اHealth Officeاألستمارة من مكتب الصحة (

 لمدرسة. ) الموجود �ف

ي المدرسة بأعطاء الدواء ا� أبنكم/أبنتكم ، من المهم جدا� أن تضمن الممرضة المهن�ة 
ف �ف ي حالة عدم ق�ام العاملني

حىت �ف
ي إن 

ي المدرسة صحة و سالمة أستخدام المعدات و اللوازم الطب�ة و صحة LVN -المرخصة (تخت� بكلمة إل �ف
) الموجودة �ف

 طرق التخلص منها.  

 بالممرضة المرخصة (إذا كانت 
�
) الموجودة LVNلد�كم أ�ة أسئلة أو أستفسارات حول هذە األجراءات ، ير�ب األتصال هاتف�ا

ي مدرسة أبنكم/أبنتكم. 
 �ف

ام   مع خالص التقدير واألح�ت

غ      مور�ن دوراند  لن�ا غولدن�ب
Maureen Durand, RNP-MSN   Linnea Goldberg, RN, BSN, MS9 

ي مدي��ة المنطقة التعل�م�ة الممرضة المسؤولة
ي مدي��ة المنطقة التعل�م�ة  �ف

 الممرضة المسؤولة �ف
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