ప���త్ �ే�ిన ప��్ర�న్ ఇక్కడ ఇవ్వం��:

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOL
�ాఠ�ాల ఆ��గయ్ ప్రణ��క

Jefferson County Public Schools,
Health Services Department, LAM Building
4309 Bishop Lane, Louisville, KY 40218
Telephone # (502) 485-3387
Fax # (502) 485-3670

��గం A

1) ���య్��్థ ఐ�� #

ఆ���తర అల��జ్ ల
� �

�ాఠ�ాల సంవతస్రం:

ఈ ప్ర�ేశంల� �ాయవదుద్
7906315012

***దయ�ే�ి చక్క�ా �ి్రంట్ �ేయం��.***

త�్ల తం��్ర / సంరకష్క�డ�: అం�ాల� 1 - 11 ప���త్ �ేయం��
2) ���య్��్థ �వ�� ��ర�

3) ���య్��్థ �దట� ��ర�

5) �ాఠ�ాల

4) ప�ట�్ట న �ే��

6) ���డ్

త�్ల తం��్ర / సంరకష్క�� ��ర� & సంప్ర��ంచవల�ిన సమ���రం
7) ��ర�

8) �� న్ నంబర్
(

)

9) ����ంగ్ �ర���మ�, పట్ట ణం, �ాష్ట ం� , �ప్

-

10) అతయ్వసర సంప్ర��ంప� సమ���రం
(

)

-

11) త�్ల తం��్ర / సంరకష్క���� గమ�క: ఈ పత్రం ��ౖ సంతకం �ేయడం వలన జ�ఫరస్న్ ��ంట� బ� ర్్డ ఆఫ్ ఎడ�య్��షన్ మ��య� ��� ఉ�ో య్గ�ల� ఈ �ా�ాయ్చరణ ప్రణ��క వలన సంభ�ం�ే ఏ రక���న
బ�ధయ్తల స్వ��వం నుం�ై�� �డ�దల �ేయబడ��ర�. ఈ పత్రం �ాఠ�ాల ల��� ��� ఉ�ో య్గ�ల బ�ధయ్తలను తమ స్వంత �ర్ల కష్య్ం నుం�� �డ�దల �ేయదు. ఇం�ా, ఈ ఆ��గయ్ ప���ి్థ���
సంబం��ం� JCPS �ిబ్బం���� సమ���రం ��మయం �ేయ����� ఈ పత్రం ప���త్ �ేయ����� మ��య� సంతకం �ేయ����� ��ను ఆ��గయ్ సంరకష్ణ� అంద�ే�� �ా���� అనుమ�

ఇసుత్��న్ను. �ాఠ�ాల �ాప్నస్ర్ �ే�ిన ��త్ర పరయ్టనక� �� �డ్డ �జరవ����� అ���ారం ఇ�్చనప�ప్డ� ఈ మందుల� మ��య� / ల��� ఆ��గయ్ ��వలను ల�ౖ�న్
� స్ �� ం��న వలంట�ర్ క���

అం��ంచవచ్చ� ��ను గ���త్ం�, అం��క��ం��ను.

త�్ల తండ�్రల� దయ�ే�ి గమ�ంచం��: �ాఠ�ాలల� ఇవ్వవల�ిన మందుల� ��సం �ాఠ�ాలల� �ి్ర�ి��పష్న్ ధృ�కరణ పత్రం తపప్�స���ా ���ార్్డ ల� ఉం���
త�్ల తం��్ర / సంరకష్క�� సంతకం

ట���� న్ నంబర్
(

X
��గం B

)

�ే��

-

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ార� మ�త్ర�� ప���త్ �ేయ��: అం�ాల� 12 - 16 ప���త్ �ేయం��

12) దయ�ే�ి అల��జ్ �ల జ���� ����్కనం��.

 మందుల�: ______________________________________________________________________
 క�ట�్ట ��ట�ాల�: ___________________________________________________________________
 ఇతర�ల�: _______________________________________________________________________

13) అల��జ్ � ప్ర�చరయ్ లకష్ణ�ల�్ల ఇ� ��గం�ా ఉండవచు్చ:

దురద / ��దవ�ల�, ��ర�, ��ల�క ల��� ��ంత� �ాప�, ���వ్స్ / దదుద్ర�్ల, ��ారం / �ాంత�ల� / కడ�ప�ల� ఈడ�ప్ల�, ఊ�ి�� అందక�� వడం, �ి�్ల క�తల�, దగ�గ్, తల �రగడం, స��హ ��ల�ప్వడం
ఈ �డ్డ ��సం దయ�ే�ి ఏ��ౖ�� ఇతర ���ద్�త లకష్ణ�ల జ���� ����్కనం��: _________________________________________________________________________________________

14) �ాఠ�ాలల� మందుల�:

 Epipen Jr.

 Epipen

 Auvi-Q

* EpiPen / Twinject / Auvi-Qల� అల��జ్ � ప్ర�చరయ్ ఆరంభ���నప�ప్డ�మ��య� / ల��� అల��జ్ � ��్రరణక� గ����నప�ప్డ� ఇ�ా్వ�.
15) ���య్��్థ తమ �� ంత EpiPen / Auvi-Q ����ౖజ్ తమ ��ంట �సుక���ళ్లవ��్చ మ��య� �ాట�� తమ స్వంతం�ా ఉప���ంచవ��్చ?

 అవ�ను

 �ాదు

16) ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ా�� సమ���రం

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ా�� సంతకం

ప��్ర�న్ తపప్�స���ా ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం���ే �ార� మ��య� త�్ల తం��్ర / సంరకష్క�ల� సంతకం �ేయ��
�ే��

��ౖదయ్ అ���ా�� �ా్టంప్ (ప్ర��య �ేయ����� �ా�ా�)

X

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ా�� మ���ం్ర �న ��ర�

ఈ సంస్థ సమ�న అవ�ా�ా�న్ అం��ం�ే �ార� మ��య� యజమ��.
2020-21 JCPS Non-Food Allergies, TELUGU.

