
االسم األخري القانويّن للطالب االسم األول القانويّن للطالب

رقم هوية الطالب

االسم األوسط القانويّن للطالب

الصف الدرايساالسم األول املفضل

عالقته بالطالباالسم األخرياالسم األول

العنوان       رقم الشقة/ الوحدة

الواليةاملدينة

رب العمل

رقم هاتف املنزل
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الرمز الربيدي

عالقته بالطالباالسم األخرياالسم األول
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إذا أصيب طفيل باملرض أو كان يعاين حالة طوارئ أو جرى توقيفه وتعذر الوصول إيّل، أرجو االتصال بالشخص التايل وأن تعهدوا إليه بطفيل:

� Bridges After School � Discovery Club

الرياضات أو النوادي بعد اليوم الدرايّس �

لقد تلقيت دليل لألرسة )متوافر عىل www.sanjuan.edu/handbook( للعام الدرايّس الحايّل، والذي يتضمن إشعارات يطالب بها القانون.  �

أرصح باإلفراج عن البيانات الطبية الخاصة بطفيل )1( التي لدى املنطقة التعليمية للمدرسة وموفر الخدمات إىل وكيل الفوترة )2( والتي لدى املنطقة التعليمية للمدرسة إىل رشكة التأمني، كيفام يقتيض األمر، ملعالجة املطالبات  أو  �

لطلب سداد مخصصات معونة طبية، ميا فيها Medi-Cal. تقترص املعلومات التي تخضع للتشارك عىل توثيق الخدمات الصحية فقط. ميكن الحصول عىل معلومات إضافية يف دليل األرسة الخاص باملنطقة التعليمية والذي يوزع كل عام.

توقيع الوالد أو الويّصتوقيع الوالد أو الويّص التاريخالتاريخ

به
ح 

رص
ا يُ

م

يجب أن تختار واحداً مام ييل:

1. يف حالة وقوع أمر طارئ، وحني ال ميكن الوصول ألحد الوالدين أو للويّص، أرصح ألفراد املدرسة بعمل ترتيبات من أجل طفيل يّك يتلقى الرعاية الطبية أو رعاية املشفى، مبا يف ذلك املواصالت الالزمة وفقاً لحكمهم عىل األمور.  �

أرصح للمختصني الطبيني املذكورة أسامئهم يف هذه االستامرة باالضطالع بتلك الرعاية واملعالجة كيفام يستلزم األمر. يف حالة مل يتوافر املختصني املذكورين آنفاً، أرصح لطبيب مرخص أو لجراح باالضطالع بتلك الرعاية واملعالجة. 

أوافق عىل دفع كل التكاليف الناتجة عام تقدم.

2. ال أختار العبارة أعاله وأرغب يف اتباع اإلجراء التايل يف حالة وقوع أمر طارئ: �

عالقته بالطالباالسم األخرياالسم األول

العنوان       رقم الشقة/ الوحدة

الواليةاملدينة

رب العمل

رقم هاتف املنزل

رقم الجوال

رقم هاتف العمل  بريد إليكرتوين

الرمز الربيدي
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عالقته بالطالباالسم األخرياالسم األول

رقم الهاتف املحمولرقم هاتف املنزل أو العمل
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لقد استكملت الوجه املعاكس من هذه االستامرة   � بيانات الطالب يف حاالت الطوارئ

الطالب يعيش مع الوالدين أو  �

أحدهام أو الويّص

الطالب يعيش مع الوالدين أو  �

أحدهام أو الويّص

تاريخ امليالد رقم هاتف الطالب املحمول 

ضع عالمة )√( هنا إذا انتقص إجراء قانويّن من حقوق أّي من الوالدين أو األوصياء وقدم نسخة سارية من أّي تعاقدات أو أّي أمر محكمة إىل مكتب املدرسة الذي تتبعه.  �

رقم الهاتف املفضل �

رقم الهاتف املفضل �

رقم الهاتف املفضل �

رقم الهاتف املفضل �

رقم الهاتف املفضل �

رقم الهاتف املفضل �

رقم هاتف أخر

رقم هاتف أخر



يرتدي نظارة �

يجب ارتداؤها طوال الوقت �

يضع عدسات الصقة �

يجب وضعها طوال الوقت �

يتطلب موضع جلوس مفضل �

تاريخ آخر فحص للعينني

رقم هاتف الطبيب

لديه أنابيب يف أذنيه �يعاين مشكالت سمعية �

تاريخ آخر فحص للسمع

رقم هاتف الطبيب

يستخدم وسائل تساعد السمع �

الربو �

تشنجات �

نوبات صداع نصفّي �

فرط الحركة )اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة أو تشخيص مشابه( �

السكرّي �

حساسية ضد لسعات النحل �

أنواع حساسية أخرى �

إذا وضعت عالمة عىل أّي من الحاالت الصحية عىل اليمني،  �

هل أّي منها مهدد للحياة؟ 

نرجو منك وصف أّي نوع حساسية أو أّي حاالت صحية أخرى 

ُوضعت عليها عالمة عىل اليمني: 

نرجو منك إدراج كل األدوية املوصوفة للطالب حالياً أو التي يستخدمها يف املنزل أو املدرسة: )ارفق صفحات إضافية إذا لزم األمر(

رقم هاتف الطبيباسم الطبيب الذي وصفهلعالج )التشخيص(الجرعةالدواء

استامرة "األدوية التي يتناولها يف املدرسة" يف امللف )تجديد سنوّي( �هل يحتاجه خالل ساعات اليوم الدرايّس؟ �

يعاين حالة بدنية تحد من مشاركته يف نشاطات قاعة الدراسة �

يعاين حالة بدنية تحد من مشاركته يف التعليم البديّن �

نرجو منك رشح الحالة\الحاالت البدنية:
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هاتف موفر الرعاية األسايّس )طبيب، طبيب عظام، ممرض مامرس، ...إلخ(اسم موفر الرعاية األسايّس )طبيب، طبيب عظام، ممرض مامرس، ...إلخ( 

رقم معرف التأمني الصحّيرشكة التأمني الصحّي

املشفى املفضل
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 الطالب يف

حاالت الطوارئ

تستخدم البيانات املوجودة يف هذه االستامرة يف حاالت الطوارئ أو إذا تعذر الوصول للوالدين واألوصياء. نرجو منك استكامل 

كل قسم بعناية وبأدق ما ميكن. ميكنك تحديث بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ والبيانات الطبية املوجودة عىل اإلنرتنت 

عرب البوابة اإلليكرتونية املخصصة لآلباء أو عرب االتصال مبكتب املدرسة مبارشة. 

رقم هاتف الطبيباسم الطبيب الذي وصفهالجرعةلعالج )التشخيص(الدواء

استامرة "األدوية التي يتناولها يف املدرسة" يف امللف )تجديد سنوّي( �هل يحتاجه خالل ساعات اليوم الدرايّس؟ �

رقم هاتف الطبيباسم الطبيب الذي وصفهلعالج )التشخيص(الجرعةالدواء

استامرة "األدوية التي يتناولها يف املدرسة" يف امللف )تجديد سنوّي( �هل يحتاجه خالل ساعات اليوم الدرايّس؟ �

Medi-Cal �تأمني خاص �

بدون تأمني �

يخضع حالياً لرعاية طبيب عيون �

يخضع حالياً لرعاية طبيب �خضع لزراعة القوقعة �

نرجو منك تقديم اسم أّي طبيب يعالج الطالب من الحاالت املذكورة وتخصصه ورقم هاتفه:

يتطلب موضع جلوس مفضل �

تعليقات عامة عن السمع:

تعليقات عامة عن البرص:

ميكن لفهم صحة طفلك أن يساعد موظفي املدرسة عىل الوفاء باحتياجاته عىل وجه أكمل. نرجو منك استكامل كل األقسام. 

لقد استكملت الوجه املعاكس من هذه االستامرة.  � v 2.2.0.1
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