عزیزی والدین یا سرپرست:
تعلیمی سال  2019-2020کے دوران آپ کے بچے نے بحالی ایکٹ ( )Rehabilitation Actسیکشن  504کے تحت اسکول میں
صحت سے متعلقہ خدمات (مثالً ادویات) یا سہولیات موصول کی تھیں۔ نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ہر تعلیمی سال میں خدمات اور  /یا
سہولیات کے لیے ایک نئی منظوری کا مطالبہ کرتا ہے۔ نئی منظوری اسکی تصدیق کرتی ہے کہ آپکے بچے کو ابھی بھی اسکول میں
خدمات اور /یا سہولیات درکار ہیں۔ یہ اسکو بھی یقینی بناتا ہے کہ آپکا بچہ موزوں خدمات اور  /یا سہولیات کو موصول کرے۔
تجدید کردہ ادویات دینے کے فارم اسکول نرس کو بتاتے ہیں کہ آیا آپکے صحتیاتی نگہداشت پیشہ ور نے آپکے بچے کی دوا یا عالج
میں گزشتہ سال کوئی تبدیلیاں کی ہیں۔ اسکول نرس کو یہ معلومات آپکے بچے کا مناسب عالج کرنے کے لیے درکار ہیں۔
سہولیات کی درخواست کے تجدید کردہ فارم اسکول کی  504ٹیم کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کے  504منصوبہ میں تبدیلیاں کرنے کی
ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ  504ٹیم کو آپ کے بچے کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے درکار ہیں۔
متعدد والدین اپنے بچوں کے لیے سال کے اس وقت ساالنہ اور کیمپ میں جسمانی معائنہ شیڈول کرتے ہیں۔ ہم آپکی آنے والے تعلیمی
سال کے لیے تیاری کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ کے بچے کی اگلی مالقات میں اپنے بچے کے صحتیاتی پیشہ ور
سے متعلقہ ،منسلکہ سہولیات کے فارمز مکمل کرنے کی گزارش کریں۔ دوا فارم کے باالئی بائیں کونے پر ایک چھوٹی اور جدید
تصویر لگائیں۔ اس سے اسکول کو آپکے بچے کی درست شناخت کرنے میں مدد ملے گی
فارمز کو  1جون 2020 ،تک یا جلد از جلد مکمل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپکے بچے کو منظور
کردہ خدمات نئے تعلیمی سال کے آغاز سے موصول ہوں۔
•

تمام ادویات دینے کے فارم ( )MAFسوائے ذیابیطس کی ادویات دینے کے فارم ( )MAFsکو ذیل کو بذریعہ ڈاک بھیجا جانا
چاہیئے:
Director of Nursing
New York City Department of Health & Mental Hygiene
Office of School Health
Gotham Center
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714

•

سہولیات کی درخواست کے فارموں ( والدین کا  504سہولیات کے لیے درخواست کا فارم HIPAA ،اور طبی سہولیات کے
فارم) کو اسکول کے  504رابطہ کار کو ای میل کیا جانا چاہیئے۔
(نام)

ذیل پر

(ای میل پتہ):
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