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عزیزی والدین یا سرپرست:
ہر سال ،آپکے اسکول نرس کو آپ اور آپکے ڈاکٹر دونوں کے دستخط شدہ مکمل کیے ہوئے نئے ذیابیطس فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجدید
شدہ معلومات نرس کو آپکے بچے کو بہترین دیکھ بھال فراہم کرنے کے قابل بناتی ہے۔
 2019-2020کے لیے ذیابیطس فارم منسلک ہیں۔ برا ِہ مہربانی اسکا جتنی جلد ممکن ہو مکمل کریں۔ ذیابیطس کے طبی فارم کو  31مئی،
 2019تک جمع کرانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس سے اسکول کے ڈاکٹر کو جائزہ لینے کا وقت مل جاتا ہے اور وہ اسے یقینی بنائے گا کہ آپ
کا بچہ ستمبر میں شروع ہونے والے تعلیمی سال سے منظور شدہ خدمات وصول کر سکے۔ جب آپکا ڈاکٹر ذیابیطس فارم مکمل کرلے ،برا ِہ
مہربانی فارم کے اوپر بائیں کونے پر آپکے بچے کی مناسب شناخت کے لیے ایک چھوٹی تصویر منسلک کریں۔
اگرآپ ذیابیطس طبی فارم (ز) اسکول کو اسکول کے آخر دن سے قبل اسکول نرس کے پاس جمع نہ کرا سکے ،انہیں ڈاک کے ذریعے اس پتے
پر بھیجا جا سکتا ہے:
DMAF Coordinator
New York City Department of Health & Mental Hygiene
Office of School Health
Gotham Center
th
Street, CN-2528 42-09
Queens, New York 11101-4714
آپ اس فارم کو  347-396-8945یا  347-396-8932پرفیکس بھی کر سکتے ہیں۔ برائے کرم فارم کے دونوں جانب کو فیکس کرنے کو
یقینی بنائیں۔
اگر آپ کے بچے کے پاس اسکول پر مبنی ریائشی منصوبہ موجود ہے ،جتنا جلد ممکن ہو سکے اپنی  504تجدیدی درخواست کواپنے اسکول
کے  505رابطہ کار کو دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے  504ٹیم کے ساتھ تعلیمی سال کے ختم ہونے سے قبل مالقات ممکن ہو
سکے گی اور  2019-20کے تعلیمی سال کے لیے ایک سہولت منصوبہ بن جائے گا۔
اگرآپکے کوئی سواالت ہوں تو برا ِہ مہربانی اپنے اسکول کی نرس  504رابطہ کار سے بات کریں یا اس پر  347-310-4709پر فون کریں۔
آپکا شکریہ،

Dr. Cheryl Lawrence
میڈیکل ڈائریکٹر
اسکول کا دفتر صحت
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