
 

LABBB Health Office at Lexington High School 
251 Waltham St. Lexington, MA 02421 

Tel: 781-861-2400 ext 1009 
Fax: 781-861-1351  

 :تحصیلی سال یمجوز اداره بهداشت برا

لطفا آنرا عرضه نکنید و اگر مایل به دادن مجوزی نیستید،  :کرده و امضا کنید عرضهمجوزدادن در موردش هستید را به  یلکه شما ما یا اظهاریهلطفا هر 

 .برگردانید LABBB  دبیرستان Lexingtonدفتر بهداشت  به و  بزنید یخو تار کرده امضا پایین آنرا.روی اظهاریه بکشید یک خط 

 :تولد یختار :نام دانش آموز

پرستار  یک میباشد، یحیتفر یها یتفعال یا ی،بدن یتمحل کار، تربدرسفر تحقیقاتی،  مدرسهاگر دانش آموز من خارج از محوطه  میباشم که من متوجه

 یطدر شرا. .ا خواهد کردسفرهتحصیلی دراینگونه طول روز در حضور رایپرستار مدرسه ب یتالش گونههر .باشددر دسترس ممکن است  یشههم

ی بعد از مدرسه که در آن  پرستار یها یتفعالموضوع درمورد  ینا .میشودتماس گرفته  199با ، (صدمه یک،آلرژ یتشنج، واکنش ها) یاضطرار

 .صادق است یزن حضور ندارد،

 LABBB مناسب کارکنان یربه اشتراک گذاشتن اطالعات سالمت با سا یو پرستاران مدرسه منطقه برا LABBB  پرستاران مدرسهبه من    ______ 

، دنشو یم یتوسط پرستاران مدرسه مناسب تلقکه  یگرانکارکنان محل کار، معلمان در کالس درس، و د ی،بدن یتکارکنان شامل کارکنان ترب .اجازه میدهم

تشنج،  یپروتکل ها ی،آلرژ: ممکن است شامل، اما نه محدود به اشتراک اطالعات  .خواهد شد یخصوص حفظ مسائل برای یتالشگونه هر  .میباشند

 .معتبر خواهد بودزده شده،  یخکه در آن تار یلیسال تحص یاجازه برا ینا. ، باشد یرهو غ ، یابتآسم، مراقبت از د اقدامات برای

 یمتخصصان مراقبت ها یرپزشکان، پرستاران، و ساتماس گرفتن با  یو پرستاران مدرسه منطقه برا LABBB  پرستاران مدرسهبه من    ______ 

خدمات  شروعتوسعه، و  یزی،برنامه ر برایبه پرستاران مدرسه کمکی  یتماس ینچن که هدف ازهستم من متوجه .  .و دارای مجوز، اجازه میدهم یبهداشت

 . میباشد و مراقبت از فرزند من یمنیا رایب تحصیلیطول روز  درمدارس  یبهداشت

 

 .درمان فرزندم در صورت آسیب در طول روز تحصیلی اجازه میدهم یو پرستاران مدرسه منطقه برا LABBB  پرستاران مدرسهبه من    ______ 

 .را میدهم  مفرزند به یشترب یپزشک یدرمان هافوری  انجاماجازه  LABBB  پرستاران مدرسهبه من  ،نباشمقابل دسترس  که  یدر صورت 

فرزند من  یآموزش یمو با تشده به اشتراک گذاشته شده است به دقت محافظت از هر نوعی که  محرمانه یپزشکهرگونه مسائل که  میباشم من متوجه

فرزند من،  یهاول یارائه دهندگان خدمات مراقبت ها ینب یارتباط تماس آزاد که یدانمم ینهمچن .ودش می به اشتراک گذاشته" به دانستن یازن" صورت در

 .است یضرور مراقبت خوب یخودم، و پرستار مدرسه برا ی،متخصصان پزشک

 : یارائه دهندگان خدمات بهداشت

 :تلفن __________:تخصص ___________________________________ :نام

 :تلفن __________:تخصص ___________________________________ :نام

 :تلفن __________:تخصص ___________________________________ :نام

  _________________________________________ :(شده  چاپ) یمق/  لینام و

 :تاریخ ______________________________________________________ : یمق/  لیو امضا

  ______ :تاریخ _____________________________________ (سال91باالی )امضا دانش آموز
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