চিচিৎসকির ব্যব্স্থাপত্র অনু যায়ী চিচিৎসা প্রদাকনর অনু করাধ (নন-কেচিকিশন)
প্ররদানিারীর ঔষকধর আিডকরর ফেড । অচফস অভ স্কুল হেলথ্ । 2019-2020 স্কুল ব্ছর

এোকন
চশক্ষার্ডীর ছচব্
সংযু ক্ত িরুন

অনু গ্রে িকর স্কুল নাকসডর িাকছ হফরত চদন। 31 হে তাচরকের পকর ফেডগুকলা জো চদকল নতুন স্কুল ব্ছকরর জনয প্রচিয়ািরন হদচর েকত পাকর

Student Last Name

First Name

Middle

Date of birth __ __ / __ __/ __ __ __ __
MM

OSIS Number __ __ __ __ __ __ __ __ __
School (include ATSDBN/name, address and borough)

DD

DOE District ___ ___

 Male
 Female

YYYY

Grade

Class

HEALTHCARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW (স্বাস্থয হসব্া প্রদানিারী চনকির অংশচি পূ রর্ িরকব্)
ONE ORDER PER FORM (make copies of this from for additional orders). Attach prescription(s) / additional sheet(s) if necessary to provide
requested information and medical authorization.
 Clean Intermittent Catheterization Cath Size _____Fr.
 Central Venous Line
 G-Tube Feeding*:  Bolus  Pump  Gravity Cath Size _____Fr.
 J-Tube Feeding*:  Bolus  Pump  Gravity Cath Size _____Fr.
 Naso-Gastric Feeding* Cath Size _____Fr.
 Specialized/Non-Standard Feeding* Cath Size _____Fr.
 Feeding Tube replacement if dislodged - specify in area below
 Oral / Pharyngeal Suctioning Cath Size _____Fr.
Student will also require treatment:
 during transport









Tracheostomy Care Trach. Size _____.
Trach. suctioning
Cath. Size _____Fr.
Trach replacement - specify in area below
Oxygen Administration - specify in area below
Pulse Oximetry monitoring
Vagus Nerve Stimulator
Other: ___________________________







Ostomy Care
Chest Clapping
Percussion
Postural Drainage
Dressing Change

 on school-sponsored trips
 during afterschool programs
Student Skill Level (Select the most appropriate option):

1.
2.

3.

Nurse-Dependent Student: nurse must administer treatment
Supervised Student: student self-treats under adult supervision
Independent Student: student is self-carry/self-treat (initial below)
I attest student demonstrated the ability to self-administer the prescribed treatment effectively for school/field trips/school-sponsored events

Practitioner’s initials

1. Diagnosis:

Enter ICD-10 Codes and Conditions (RELATED TO THE DIAGNOSIS)
 ___.___
 ___.___
 ___.___

Diagnosis is self- limited  Yes

 No

2. Treatment required in school:


Feeding: ________________________ _________________ _______ __________ ___________ __________________________________
Formula Name
Concentration
Route Amount/Rate Duration
Frequency/specific time(s) of administration

* Premixing of medications and feedings by parents is no longer permissible for a nurse to administer. Nurses may prepare and mix medications and feedings for administration via G-tube as ordered
by the child’s primary medical provider.

□


□
□

Flush with ____ mL _______ before feeding
Oxygen administration: _________ ______ □ _____________________________ □ prn
Amount (L) Route Frequency/specific time(s) of administration

□ O2 Sat < ______%

□ ___________________
Specify Symptoms

Other Treatment: __________________________________ __________ □___________________________ □ prn ________________________
Treatment Name
Route
Frequency/specific time(s) of administration
Specify Symptoms
Additional Instructions or Treatment:

3. Conditions under which treatment should not be provided:
4. Possible side effects/adverse reactions to treatment:
5. Specific instructions for nurse (if one is assigned and present) in case of adverse reactions, including dislodgement or blockage of
tracheostomy or feeding tube:
6. Specific instructions for non-medical school personnel in case of adverse reactions, including dislodgement of tracheostomy or feeding tube:
7. Date(s) when treatment should be: Initiated __ __ / __ __ / __ __ __ __ Terminated __ __ / __ __ / __ __ __ __

Health Care Practitioner

LAST NAME

FIRST NAME

Signature

(Please Print and circle one: MD, DO, NP, PA)

Address

Tel. No. ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

E-mail address

Cell phone ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __
NPI No.

NYS License No (Required) __ __ - ___ ___ ___ ___ ___ ___

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Fax. No ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

T&I-29425 (Bengali/Bangla)
প্রযািচিশনার অসম্পূ র্ডভাকব্ এই ফেডচি পূ রর্ িরকল ঔষধ অিডার প্রচিয়ািরর্ িরকত হদচর েকব্েঃ ফেডচি হরচসকিন্ট িাক্তার পূ রর্ িরকত পারকব্ না Rev 3/19 চপতাোতাকি অব্শযই 2 নং পৃ ষ্ঠায় স্বাক্ষর িরকত েকব্ 

চিচিৎসকির ব্যব্স্থাপত্র অনু যায়ী চিচিৎসা প্রদাকনর অনু করাধ (নন-কেচিকিশন)
প্ররদানিারীর ঔষকধর আিডকরর ফেড । অচফস অভ স্কুল হেলথ্ । 2019-2020 স্কুল ব্ছর
জোদাকনর তাচরে: 31 হে 31 হে তাচরকের পকর ফেডগুকলা জো চদকল নতুন স্কুল ব্ছকরর জনয প্রচিয়ািরন হদচর েকত পাকর
PARENTS/GUARDIANS FILL BELOW (চপতাোতা/অচভভাব্ি চনকির অংশচি পূ রর্ িরকব্)

এিা স্বাক্ষর িরার োধযকে, আচে চনম্নচিচেত চব্ষয়গুকলা হেকন চনচি:
1. আচে আোর সন্তাকনর স্বাস্থয হসব্া প্রদানিারীর চনকদডশনা অনু যায়ী ঔষধ, যন্ত্রপাচত এব্ং হসব্কনর চনকদডশনা সংরক্ষর্ িরার এব্ং অতেঃপর স্কুকল হদয়ার অনু েচত চদচি।
2. আচে জাচন হয:



আ্চে অব্শযই স্কুল নাসডকি আোর সন্তাকনর ঔষধ, যন্ত্রপাচত এব্ং হসব্কনর চনকদডশনা চদব্।
আচে সিল সাপ্লাই হযগুকলা স্কুকল চদব্ হসগুকলা অব্শযই নতুন, েুেব্ন্ধ, এব্ং আসল (অচরচজনযাল) হব্াতল ব্া ব্াকে ভরা র্ািকব্। স্কুল চদব্কস ব্যব্োর িরার জনয আচে স্কুকল ব্তডোন, ব্াচতল
(এেপায়ার) েকয় যায়চন এেন ঔষধ প্রদান িরকব্া।
o

ঔষধ, যন্ত্রপাচত এব্ং চিিকেকন্টর উপর আপনার সন্তাকনর নাে এব্ং জন্মতাচরে হলো র্ািা উচিত।



আোর সন্তাকনর চিচিৎসা অর্ব্া স্বাস্থয হসব্া প্রদানিারীর চনকদডশনায় হিান পচরব্তডন েকল স্কুল নাসডকি অব্শযই অচতসত্বর জানাকব্া।



অচফস অভ স্কুল হেলর্ (OSH) এব্ং এর একজন্টরা আোর সন্তানকি স্বাস্থয পচরকষব্া হদয়ার সেয় এই ফকেডর সচঠি তকর্যর উপর চনভডর িকর।



এই ফেডচি স্বাক্ষর িরার োধযকে, OSH-হি স্বাস্থয পচরকষব্া প্রদাকনর অনু েচত চদচি। এই পচরকষব্াগুকলার েকধয র্ািকত পাকর, চিন্তু এর েকধয সীোব্দ্ধ নয়, OSH-এর স্বাস্থয পচরকষব্া প্রদানিারী
অর্ব্া নাসড দ্বারা চিচনিযাল েূ লযায়ন অর্ব্া শারীচরি পরীক্ষা (চফচজিযাল এোে)।



এই ফেডচিকত হয চিচিৎসার হয চনকদডশনা হদয়া আকছ তা আোর সন্তাকনর স্কুল ব্ছকরর হশকষ ব্াচতল েকয় যাকব্, যার েকধয গ্রীষ্মিালীন হসশন অন্তভূ ক্ত
ড েকত পাকর, অর্ব্া যেন আচে স্কুল নাসডকি
এিচি নতুন এিচি ফেড চদব্ (কযিা আক েকব্)।



আোর অনু েচত এব্ং এই ফকেড হেচিিযাল (ঔষধ প্রদান) জচনত হসব্ার অনু করাধ হযভাকব্ ব্চর্ডত আকছ এই ফেডচি তার প্রচতচনচধত্ব িকর। এিা OSH-এর িাকছ অনু করাধিৃত হসব্াগুকলা প্রদাকনর
হিান িু চক্ত নয়। যচদ OSH এই পচরকষব্াগুকলা প্রদান িরার চসদ্ধান্ত হনয়, তকব্ আোর সন্তাকনর েয়কতা স্টুকিন্ট অযাকিাকোকিশন প্লযান লা কত পাকর। এই প্লযানচি স্কুল পূ রর্ িরকব্।



আোর সন্তানকি হসব্া এব্ং চিচিৎসা প্রদাকনর উকেকশয, OSH প্রকয়াজন েকন িরকল আোর সন্তাকনর হেচিিযাল িচিশন, ঔষধ অর্ব্া চিচিৎসা সম্পচিডত অনযানয তর্য সংগ্রে িরকত পাকর।
OSH এই তর্য আোর সন্তানকি স্বাস্থযকসব্া প্রদান িকরকছ হযসব্ হেলর্ হিয়ার প্রযািচিশনার, নাসড, অর্ব্া ফােডাচসস্ট তাকদর িাছ হর্কি সংগ্রে িরকত পাকর।

চনকজ চিচিৎসা গ্রেকর্র জনয (শুধু োত্র স্বচনভডর চশক্ষার্ডীরা):


আচে প্রতযয়ন/চনচিত িরচছ হয আোর সন্তান চনকজ ঔষধ হসব্কন পুকরাপুচর প্রচশচক্ষত এব্ং চনকজই চনকজর চিচিৎসা িরকব্। আোর সন্তানকি ঔষধ ব্েন িরার, সংরক্ষর্ িরার এব্ং চনকজ
চিচিৎসা িরার অনু েচত এই ফকেডর োধযকে চদচি। আোর সন্তানকি সাপ্লাই ও যন্তপাচতর উপকর হযভাকব্ ব্চর্ডত েকয়কছ হসই অনু যায়ী প্রদাকন আচে দায়ব্দ্ধ। আোর সন্তাকনর চিচিৎসার প্রচত,
এব্ং চনকজ চিচিৎসা স্কুকল িরার ফকল হয প্রভাব্ পড়কত পাকর হস ব্যাপাকর লক্ষয রােকত আচে দায়ব্দ্ধ। আোর সন্তান চনকজ চনকজর চিচিৎসা িরকত পারকব্ চিনা তা স্কুল নাসড চনচিত িরকব্।
যচদ আোর সন্তান সােচয়িভাকব্ চনকজ চিচিৎসা িরকত অক্ষে েয় তকব্ স্কুলকি ব্াড়চত (ব্যাি আপ) যন্ত্রপাচত অর্ব্া সাপ্লাই চদব্ ব্কল সম্মচত চদচি।



যচদ আোর সন্তান সােচয়িভাকব্ ঔষধ ব্েন িরকত অর্ব্া চনকজ ঔষধ হসব্ন িরকত অক্ষে েয় তকব্ স্কুল নাসড অর্ব্া প্রচশক্ষর্প্রাপ্ত স্কুল িেডী র্ তাকি ঔষধ প্রদান িরার অনু েচত চদচি।

ঔষধ আক হর্কি চেচশকয় হদয়া এব্ং চপতাোতা দ্বারা প্রদান িরার অনু েচত নাসড চদকত পারকব্ না। সন্তাকনর প্রাইোচর হেচিিযাল হসব্া প্রদানিারীর চনকদডশনা অনু যায়ী নাসড িাইকল ঔষধ প্রস্তুত এব্ং চেচশকয়, G-চিউকব্র
োধযকে োইকয় চদকত পাকর।
চশক্ষার্ডী হশষ নাে

প্রর্ে নাে

েধযনাকের অদযাক্ষর

জন্মতাচরে __ __ / __ __ / __ __ __ __

স্কুকলর ATSDBN/নাে

ব্করা

চপতাোতা/অচভভাব্কির নাে (ইংকরচজ ব্ড় অক্ষকর):

এোকন সই িরুন:

চপতাোতা/অচভভাব্কির ইকেইল
হফান নম্বর::

স্কুল:
চিচিক্ট

চপতাোতা/অচভভাব্কির সই

স্বাক্ষর হদওয়ার তাচরে:
__ __ / __ __ / __ __ __ __

চপতাোতা/অচভভাব্কির চঠিানা
চদকনর ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __ ব্াচড় ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

জরুরী অব্স্থায় হযা াকযাক র চব্িল্প নাে

চশক্ষার্ডীর সাকর্ সম্পিড

চব্িল্প হযা াকযাক র হফান নম্বর

হসল হফান * ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __
( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

FOR Office of School Health (OSH) USE ONLY (শুধু োত্র অচফস অভ স্কুল হেলর্ (OSH)-এর ব্যব্োকরর জনয)
OSIS Number:
Received by: Name
 504

 IEP

Services provided by:

Date

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Reviewed by: Name

 Other
 Nurse/NP

Signature and Title (RN OR SMD):

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Referred to School 504 Coordinator:  Yes
 OSH Public Health Advisor (For supervised students only)

 No

 School Based Health Center

Date School Notified & Form Sent to DOE Liaison __ __ / __ __ / __ __ __ __

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

*ইকেইকল হ াপন তর্য পাঠান উচিত নয়।

Date

 Modified

 Not Modified

FOR PRINT USE ONLY

