
Офіційне прізвище учняОфіційне і’мя учня

Ідентифікаційний 
номер учня

По батькові учня

Віддає перевагу  
такому імені

Клас

Ім’я Прізвище Відношення до учня

Адреса                        Номер квартири

Місто Штат

Роботодавець

Номер домашнього телефону

Номер мобільного телефону

Номер робочого телефонуЕлектронна пошта
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Якщо моя дитина захворіла, в екстреному випадку або якщо її відсторонили від занять, і зі мною не вдається зв’язатися, 
зателефонувати цій особі і відпустити мою дитину з нею:

 � Програма «Бріджис» 
      (Bridges) після уроків

 � Клуб «Діскавері» 
      (Discovery)

 � Спортивні заняття або клуб після уроків

 � Я отримав (отримала) керівництво для сімей (яке доступно на сайті www.sanjuan.edu/handbook) за поточний навчальний рік, в якому міститься інформація про 
юридично обов’язкові повідомлення.

 � Я дозволяю (1) шкільному округу і постачальникам послуг розкривати медичну інформацію моєї дитини агентові, який займається веденням рахунків, і 
дозволяю (2) шкільному округу розкривати медичну інформацію моєї дитини моїй страховій компанії в обсязі, необхідному для обробки вимоги або для запиту 
оплати медичних послуг, включаючи програму Medi-Cal. Інформація, яка підлягає розкриттю, повинна обмежуватися тільки документацією, пов’язаною з медичним 
обслуговуванням. Додаткову інформацію можна отримати в щорічному керівництві для сімей.  
Позначити щось одне

Підпис батька / опікуна Підпис батька / опікунаДата Дата
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 � 1. У разі надзвичайної ситуації, коли не вдається зв’язатися з батьком або опікуном, я дозволяю шкільному персоналу вжити на їхній власний розсуд 
заходів для того, щоб моя дитина отримала медичну допомогу/лікування в лікарні, включаючи необхідне транспортування. Я дозволяю медичному фахівцю, 
зазначеному в цій формі, надавати таку допомогу і проводити таке лікування, яке буде визнане необхідним. У разі, якщо зазначені фахівці відсутні, я 
дозволяю, щоб таку необхідну допомогу чи лікування надали ліцензований лікар або хірург. Я погоджуюся оплатити всі витрати, понесені в результаті 
вищевикладеного.

 � 2. Я не вибираю заяву, вказану вище, і хочу, щоб в екстреному випадку було виконано таку дію:
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Ім’я Прізвище Відношення до учня

Номер домашнього/робочого телефону Номер мобільного телефону

 � Я ВЖЕ ЗАПОВНИВ (ЗАПОВНИЛА) ЗВОРОТНИЙ БІК ЦІЄЇ ФОРМИ.ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧНЯ НА ВИПАДОК  
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 � Учень проживає з 
      одним з цих 
      батьків/опікунів

 � Учень проживає з 
      одним з цих 
      батьків/опікунів

Дата народженняНомер мобільного 
телефону учня

 � Позначити, якщо судова справа обмежує право будь-кого з батьків/опікунів, і подати в адміністрацію школи копію умов або судового розпорядження.

 � Основний 
номер 
телефону

 � Основний 
номер 
телефону

 � Основний 
номер 
телефону

Номер домашнього телефону

Номер мобільного телефону

Номер робочого телефону

 � Основний 
номер 
телефону

 � Основний 
номер 
телефону

 � Основний 
номер 
телефону

Додатковий номер телефону

Додатковий номер телефону



 � Носить окуляри
 � Має носити завжди

 � Носить лінзи
 � Має носити завжди

 � Має сидіти на певному місці в класі

Дата останньої перевірки зору

Номер телефону доктора

 � Має проблеми зі слухом  � Трубки в вухах

Дата останньої перевірки слуху

Номер телефону доктора

 � Користується  
      слуховим апаратом

 � Астма
 � Епілептичні  

      припадки
 � Мігрені

 � Гіперактивність (синдром дефіциту уваги і гіперактивності)

 � Діабет
 � Алергія на укуси 

      бджіл
 � Інші алергії

 � Якщо Ви відмітили будь-які з захворювань 
      зліва, чи є серед них такі, що загрожують 
      життю?

Опишіть будь-які алергії або інші захворювання, 
які відзначені зліва:

Перерахуйте всі ліки, які на сьогодні прописані Вашій дитині, або які вона приймає вдома чи в школі: (Додайте додатковий лист якщо потрібно)

Ліки Дозування від (діагноз) Ім’я доктора, який 
виписав ліки

Номер телефону 
доктора � Потрібно приймати під  

      час шкільних занять?
 � Вже подано форму  

«Прийом ліків у школі»  
(оновлювати щорічно)

 � Вже подано форму  
«Прийом ліків у школі»  
(оновлювати щорічно)

 � Вже подано форму  
«Прийом ліків у школі»  
(оновлювати щорічно)

 � Фізичний стан/захворювання, яке обмежує участь у класних заняттях
 � Фізичний стан/захворювання, яке обмежує участь у заняттях  

      з фізкультури

Поясніть цей фізичний стан/захворювання?
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Ім’я - постачальник первинних медичних 
послуг (доктор, клініка, фельдшер тощо) 

Телефон  - постачальник первинних медичних 
послуг (доктор, клініка, фельдшер тощо)

Назва медичної страховки Ідентифікаційний номер медичної страховки

Лікарня, якої віддається перевага
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ВИПАДОК 
НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ

Інформація в цій формі буде використана в екстреному випадку або якщо з батьками 
та опікунами не можна зв’язатися. Уважно і якомога точно заповніть кожен розділ. Ви 
можете оновити контактну інформацію на екстрений випадок по Інтернету на порталі 
для батьків, або зв’язавшись безпосередньо з адміністрацією школи.

Ліки Дозування від (діагноз) Ім’я доктора, який 
виписав ліки

Номер телефону 
доктора � Потрібно приймати під  

       час шкільних занять?

Ліки Дозування від (діагноз) Ім’я доктора, який 
виписав ліки

Номер телефону 
доктора � Потрібно приймати під 

      час шкільних занять? 

 � Індивідуальне  
      медичне страхування

 � Medi-Cal

 � Немає страховки  � Зараз проходить лікування у окуліста

 � Кохлеарний  
      імплантат  � Зараз проходить лікування у доктора

Вкажіть ім’я, спеціалізацію і номер телефону будь-якого лікаря, який 
лікує Вашу дитину від зазначеного захворювання:

 � Має сидіти на певному місці в класі
Загальні коментарі про слух

Загальні коментарі про зір

Добра поінформованість про здоров’я Вашої дитини може допомогти шкільному персоналу краще задовольнити її 
потреби. Будь ласка, заповніть усі розділи.

 � Я ВЖЕ ЗАПОВНИВ (ЗАПОВНИЛА) ЗВОРОТНИЙ БІК ЦІЄЇ ФОРМИ.v 2.2.0.1
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