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 استمارة التسجيل / النموذج الطبي

 معلومات عامة
 ❑     2021 سبتمبر  العام الدراسي المقبل - ❑              20212العام الدراسي الحالي 

 
 .                                              :تاريخ الميالد                                                                                                 الطالب:

   /يوم/سنةشهر                                                                       االسم األوسط االسم األخير            االسم األول
 
 .                                                                                                                                                                 :عنوانال

 البريدي / الرمزالمدينة                                                       الوالية                #المبنى                                                               عنوان الشارع                   

 .                                                             عنوان البريد اإللكتروني :رقم الهاتف

 

                       ❑   غير ثنائي   ❑   أنثى   ❑    الجنس: ذكر              بلد الميالد :

 ال  ❑ نعم   ❑ ؟ 504على خطة  الخدماتهل يتلقى هذا الطالب حاليا 

 ال  ❑ نعم   ❑  ؟(IEP  هل يتلقى هذا الطالب خدمات التعليم الخاص؟ )لديه

 ال  ❑   نعم  ❑  أعتقد أن عائلتي مشردة حاليا أو في وضع بال مأوى

من القوات النظامية والحرس الوطني واالحتياطي بناء على أوامر   الخدمة الفعلية أفراد ❑ الجواب نعم:  إذا كان ال ❑ نعم ❑الوضع العائلي العسكري 

 مفصول❑ .الخدمة الفعلية األعضاء الذين يموتون في -المتوفى ❑ الخدمة الفعلية.

 1الوالد / الوصي 

 .                                                                                        :سماال
 ولاالسم األخير                                             االسم األ             
 .                                                                            :هاتف المنزل

 .                                                                         :الهاتف الخليوي

 .                                                                       :البريد اإللكتروني

 العنوان إذا كان مختلفا عن الطالب:

                                                                                               . 
 العالقة مع الطالب )يرجى التحقق من واحد(

 األهل بالتبني❑الوصي القانوني         ❑األم          ❑

 وصاية الوالية/(DCFقسم األطفال والعائالت)❑           الحضانةوصي ❑        باأل❑

 2الوالد / الوصي 

 .                                                                                        :سماال
 ولاالسم األخير                                             االسم األ             
 .                                                                            :هاتف المنزل

 .                                                                         :الهاتف الخليوي

 .                                                                       :البريد اإللكتروني

 العنوان إذا كان مختلفا عن الطالب:

                                                                                               . 
 العالقة مع الطالب )يرجى التحقق من واحد(

 األهل بالتبني❑الوصي القانوني         ❑األم          ❑

 الواليةوصاية /(DCFقسم األطفال والعائالت)❑           الحضانةوصي ❑        باأل❑

 الطالب  )أشقاء(شقيق
 

 .                                                                                     :المدرسة                                                                                          :االسم
 .                                                                                    :المدرسة                                                                                          :االسم

 .                                                                                     :المدرسة                                                                                          :االسم

    

 أو أكثر( 18إذا كنت غير متوفر: جهات االتصال في حاالت الطوارئ / إذن لرفض )يجب أن يكون 
 

 .                  :نهاريالهاتف ال                       :العالقة                                                                                           االسم:
 .                  :نهاريالهاتف ال                       :العالقة                                                                                           االسم:

 

 تسليم طفلي الىال يجوز 

 *أمر تقييدي ساري المفعول

 ال❑ نعم❑                        :العالقة                                                                                           االسم:

 ال❑ نعم❑                        :العالقة                                                                                           االسم:
 *)إذا كان الجواب نعم، يجب إرفاق نسخة من الطلب(
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 التاريخ الصحي

 المدرسة إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب التأمين الطبي( االتصال بممرضة هل لديك تأمين طبي؟ )يرجى

 ال يوجد تأمين❑ , األمن الطبي لألطفال(MA Health, Medicaid) العام الخاص❑                                  القطاع❑
  _____________________________________________ اسم مقدم التأمين:

 المعلومات الطبية
 اتصل بممرضة المدرسة للحصول على معلومات طبية سرية إضافية. طفلك.التي تنطبق على التحقق من جميع المربعات يرجى 

 ال☐ نعم☐  ؟(Epi-Penجهاز الحقن التلقائي) )الغذاء والحشرات واألدوية والبيئة(الحساسية 

 االكتئاب❑ نزيف / مشاكل تخثر❑    التوحد❑ (ADHD/ ADD)قصور االنتباه وفرط الحركة❑                     الربو❑    
 غير ذلك❑     الكلى أمراض ❑     القلب ضامرأ/  عيوب❑         السكري مرض❑

 

 اريخ وتالمع  ات/الصدماترتجاجاال ماضي

  

 .                                                     :النوبات/ضطراب االنوع  التشنجات / النوبات )تاريخ النوبة األخيرة(:❑

 .                                                                                                                                             ()التواريخ العمليات أو اإلصابات الخطيرة ❑

 .                                                                                                                                             المطلوبة المعدات الطبية الخاصة ❑

  ال ❑    نعم❑    ؟عدساتترتدي  ال ❑    نعم❑    ترتدي نظارات؟ .                                                   تحديد(قم بال) مشاكل الرؤية ❑  

  ال ❑    نعم❑    أجهزة مساعدة للسمع ❑   األذن اليمنى ❑   األذن اليسرى❑ .                                         تحديد(قم بال) مشاكل السمع ❑  

 .                                                                   (:القيود )مالحظة الطبيب مطلوبة تاريخ آخر فحص بدني:
 . يرجى إرسالها إلى ممرضة المدرسة.(العاشرو السابعو الرابعو الحضانة)نسخة/إثبات مطلوب قبل االلتحاق بالمدرسة وفي صفوف 

  يتلقاها طفلك حاليا: األدوية التي 

 .                                                                                                                                                                                       في المنزل:

 .                                                                                                                                                                                      في المدرسة:

 

 

 طبيب الطالب / طبيب األطفال

 

 االسم                                                                          رقم الهاتف

 رعاية األسنانمقدم  

 
 االسم                                                                          رقم الهاتف

 .                    :            الوالية  .                                    المدينة.:                                                اسم المدرسة السابقة

 رقم الهاتف:

 تفويض األهلال تترك هذا المجال فارغاً:                                    

 

 لطفلي.  (Tylenol)تايلينول  إلعطاءأعطي اإلذن لممرضة المدرسة  ال  ❑   نعم  ❑  

 سنة وما فوق( 12  لطفلي. )سن  (Ibuprofen)ايبوبروفين إلعطاءأعطي اإلذن لممرضة المدرسة  ال  ❑   نعم  ❑  

 طفيفة.الالجلد  اتلطفلي لتهيج  (Calamine)كاالمين  إلعطاءأعطي اإلذن لممرضة المدرسة  ال  ❑   نعم  ❑  

 

 *في حال تعذر االتصال بي في حاالت الطوارئ، أفهم أن طفلي سينقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

 ممرضة مدرستك. لرسالة  إرسال*يرجى مالحظة أنه سيتم استخدام المطهر القائم على الكحول في جميع المدارس. إللغاء االشتراك، يرجى 

 .التي أشرت اليهاصحيح، وطفلي لديه إذن للمشاركة في جميع األنشطة إال  الُمقدم * هذا التاريخ الصحي

                                                                                          -------/------/----- 

 )شهر/يوم/سنة(تاريخ ال توقيع ولي األمر/الوصي ***
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