बाट यसमा पूरा गरेको फारम वफिाु गननुहोस:
Jefferson County Public Schools,
Health Services Department, LAM Building
4309 Bishop Lane, Louisville, KY 40218
Telephone # (502) 485-3387
Fax # (502) 485-3670

भाग A

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOL
स्कूल स्वास्थ्य योजना
स्कूल बषु:

यो स्थानमा नालेख्ननहोस

श्वासप्रश्वास

5367315987

***कृपया सफासँग प्रप्रन्ट गननुहोस्।***

अप्रभभावक / संरक्षक: पनरा गरेको बस्तनहरु 1 - 11

1) ववद्यार्थी आईडी #

2) ववद्यार्थीको अन्तिम नाम

3) ववद्यार्थीको पहहलो नाम

5) स्कूल

4) जन्म प्रमवि

6) ग्रेड

अप्रभभावक / संरक्षकको नाम र सम्पकु जानकारी
7) नाम

8) फोन नम्बर
(

)

9) पत्राचार ठे गाना, शहर, राज्य, ज़िप
-

10) आपतकालीन सम्पकक
(

)

-

11) अभभभावक / संरक्षकलाई नोट: यो फारममा हस्ताक्षर गदाक जेफसकन काउन्टी बोडक अफ एजुकेशन र यसका कमकचारीहरूलाई कुनै पनन प्रकृभतको दाययत्वबाट मुक्त गनेछ जुन यस कायक योजनाको पररणाम
स्वरूप रृन सक्छ। यस फारमले स्कूल वा यसका कमकचारीहरू स्वयम: को लापरबाहीको दाययत्व हटाउने छै न। साथै, म यस स्वास्थ्य शतकको बारेमा JCPS कमकचारीसँग जानकारी आदान प्रदान गनक
स्वास्थ्य प्रदायकहरुलाई यो फारम पुरा गनक र हस्ताक्षर गनक अनुमभत नदन्छु । म ननश्चित गदकछु र स्वीकार गदकछु, जब म मेरो बच्चालाई स्कूल प्रायोजजत क्षेत्र भ्रमणमा भाग ललन अनुमभत गदकछु, यी औषधीहरू
र / वा स्वास्थ्य सेवाहरू पनन इजाजतपत्र प्राप्त स्वयम सेवकद्वारा प्रदान गनक सककन्छ।

अप्रभभावक कृपया ध्यान दिननहोस्: स्कूलमा औषधी दिनको लावग प्रप्रस्क्रिप्शन आधधकाररक फारम स्कूलको फाईलमा रृननपिु छ
अप्रभभावक / संरक्षक हस्ताक्षर

टेललफोन नम्बर
(

X
भाग B

)

प्रमवि

-

हेल्थकेयर प्रदायकद्वारा मात्र पुरा गनुकहोस्: पुरा गरेको बस्तुहरु 12 – 17

12) हनिान: _________________________________________________________________

***लेटेक्स एलजी / संवेिनशीलिा:

 हो

 होईन

13) ट्रेहकयोस्टोमी सक्शहनिं ग/ररप्लेसमेंट
ट्रेककयोस्टोमी ट्यूबको प्रकार र आकार: _________________________________________
सक्सहनिं ग हनिेशनहरू: (स्लाईन र क्यार्थेटरहरू आपूविि गनुको लावग अप्रभभावक / संरक्षक)
सक्शन फ़्रीक्वेंसी (एउटालाई चेक गननुस र भननुहोस्):
 क्याथेटरलाई भभत्र यछराउनुहोस:
 हरेक ___________ घण्टा
 आवश्यकताको आधारमा संकेतहरु र लक्षणहरु ननम्नानुसार छन्:
 आवश्यकताको आधारमा संकेतहरु र लक्षणहरु ननम्नानुसार छन्:
 अन्य (ननश्चित गनु)क : ____________________________________________________
 घाउ भइरहेको छ  लगातार खोकी  गागकल गनुक  भवद्याथीको अनुरोधमा
 अन्य (ननश्चित गनु)क : _________________________________________________
यदि स्कूलको दिन ट्रेकीओस्टोमी ट्यूब वबच्छे ि भयो भने, के िाललम प्राप्त स्कूल कमुचारीहरूले यसलाई प्रविस्थापन गनु सक्दछन्?  हो
 होईन
14) भेन्टन्टलर
उपकरण कम्पनी / फोन नम्बर: _____________________________________________________________________________________________
भेंनटलेटरको प्रकार: ______________________________________________________________________________________________________
भेजन्टलेटर सेनटिं ग्स: _______________________________________________________________________________________________________
के ववद्यार्थीलाई स्कूलमा भेंदटलेटर चाहहन्छ?  हो
 होईन
ववद्यार्थीलाई भेन्टन्टलेटर चाहहन्छ:  हनरिररुपमा  दिउसोको सनिाईको समयमा / सनिाई मात्र  अन्य: __________________________________________________
भेजन्टलेटरका लाभग नननदि ष्ट ननदेशनहरू (जस्तै, संकेतहरू र लक्षणहरू जब नदउसोको सुताईको समयमा / सुभतरहेको बेलामा ललने आनद): ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
थप स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको नटप्पणीहरू: ______________________________________________________________________________________________________________________
15) अक्सक्सजन आपूविि
अक्सिजन भवक्रेता / फोन नम्बर: _____________________________________________
ललटर प्रवि प्रमनेट: __________________
 नाक क्यान्युला
 मास्क  ट्रेककयोस्टोमी कोलर

प्रयोगको लावग समय:
 ननरन्तर
 ननदाउँ दा / नदउसोको सुताई
 श्वासप्रश्वासको समस्या
 अन्य (ननश्चित गनु)क : _____________________________________________________

16) पल्स अक्सक्सप्रमटर
यनद बच्चाले ननयभमत रूपमा घरमा अक्सिजन स्याचुरस
े न मोननटररङ प्राप्त गदकछ भने मात्र पल्स अक्सिभमटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गररन्छ। (अप्रभभावक / संरक्षकले स्कूलमा प्रयोगको लावग
आवश्यक उपकरणहरू प्रिान गनु।)
भवद्याथीको सामान्य आधारभूि अक्सिजन स्याचुरस
े न _______________% (प्रभतशत) छ
कृपया संकेि दिननहोस् जब ववद्यार्थीसँग पल्स ऑक्सीमीटरको सार्थ जाँच गरी अक्सक्सजन
स्याचनरेसन रृननपिुछ। (यदि PRN ववशशष्ट दिशाहनिेश गिुछ भने लागू रृने सबै जाँच गननुहोस्।):
 पकहले / पछी श्वासप्रश्वासको उपचारहरु
 श्वासप्रश्वासको समस्याको लक्षण
 अन्य (ननश्चित गनु)क : ________________________________________________

 यनद स्याचुरस
े न _________% मुनन छन् भने अक्सिजन ________ ललटर / भमनेटमा शुरू गनुकहोस्
 यनद स्याचुरस
े न _________% र _________% को भबचमा छ भने अभभभावकलाई कल गनुकहोस्।
 यनद स्याचुरस
े न _________% भन्दा कम छ भने, कल गनुकहोस् EMS (911)

17) स्वास्थ्य सेवा प्रिायक जानकारी
फारम अहनवायु स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र अभभभावक / संरक्षकद्वारा हस्ताक्षर गनुक पछक
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको हस्ताक्षर
भमभत
चचककत्सा कायाकलयको छाप (प्रशोधनको लाभग आवश्यक)

X
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको मुनित नाम

2020-21 JCPS School Health Plan Respiratory, NEPALI.

यो संस्था समान अवसर प्रदायक र रोजगारदाता हो।

