http://www.schcny.com/sbhc
आदरणीय आमाबव
ु ा/अ�भभावक:

Dr. King Magnet School
Dr. Weeks School
Delaware Elementary School
W.S.A. at Blodgett School
Fowler High School
H. W. Smith School
Grant Middle School
Franklin Magnet School

315-435-4031
315-435-4030
315-435-4452
315-435-6431
315-435-4410
315-435-6266
315-435-4040
315-435-4102

व्यापक प्राथ�मक स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू �सधै तपा�को बच्चाको �वद्यालयमा प्रस्ताव ग�रन्छ।
Syracuse Community Health Center, Inc. र Syracuse City School District ले School Based Health Center
कायर्क्रमद्वारा तपा�को बच्चाको स्कूलमा �च�कत्सा, दन्त र मान�सक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गछर् न ्।
पण
ू र् दायराका प्राथ�मक स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू उपलब्ध छन ् र �नम्न सेवाहरू समावेश गछर् न ्:
•
•
•
•
•

शार��रक र जाँच (खेलकूद र कायपार्ना जाँचहरू)
खोपहरू
दन्तसेवाहरू, सफाइ, �सलेन्टहरू, उपचार र
एक्स-रे मान�सक स्वास्थ्य
एक्यट
ु र अत्यावश्यक �बमा�र वा सामान्य चोटपटकहरूको उपचार

�वशेषत: तपा�को बच्चासँग स्वास्थ्य कभरे ज भए वा नभए प�न तपा�ले आफूले खचर् नगर� यी सेवाहरू
तपा�लाई प्रदान ग�रनेछ। तपा�को प्राथ�मक स्याहार प्रदायक प�रवतर्न गनर् आवश्यक हुँदैन र
School Based Health Center कायर्क्रममा नामांकन भए बापत तपा�लाई कुनै प�न रूपमा ज�रवाना

लगाइनेछैन।

स्वस्थकर बच्चा भनेको �सकाई र व�ृ द्धको मख्
ु य पाटो हो। हामी सम्भव भएसम्म स्वास्थ्य स्याहारमा
पहुँचलाई सहज बनाइरहे का छ�। स्वास्थ्य स्याहारको कमीका कारण कुनै प�न बच्चाले शै��क
क�ठनाईहरूको महसस
ु गनह
ुर् ु न्न भन्ने बारे हामी पण
ू र् �वश्वास राख्छ�।
हामी बालबा�लकाहरूको ला�ग यस स्वास्थ्य स्याहार कायर्क्रमको फाइदा उठाउन तपा�लाई प्रोत्साहन गछ�।
य�द तपा�को बच्चासँग हाल बीमा छ भने, कोपे आवश्यक हुँदैन; हामी सेवाका ला�ग तपा�को बीमा
वाहकलाई �बल पठाउनेछ�। य�द तपा�को बच्चा अबीमाकृत हो भने हामीले तपा�को बच्चाको
Child Health Plus योग्यता �नधार्रण गनर् मद्दत गन�छ�। य�द तपा�सँग बीमा छ भने, तपा�ले हामीलाई
नामांकनको समयमा आफ्नो बच्चाको बीमा जानकार� उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ जसकारण
कायर्क्रमद्वारा प्रदान ग�रएका सेवाहरूका ला�ग हामी उ�चत रूपमा �बल बनाउन सक्छ�।
कृपया School Based Health Center Nurse Practitioner सँग कुरा गनर् मा�थ �दइएको टे �लफोन नम्बरमा फोन
गनह
ुर् ोस ् वा हाम्रो वेबसाइट www.schcny.com/sbhc मा जानह
ु ोस ्।
तपा�को बच्चा सहभागी हुनु पव
ू र् कृपया प्याकेटमा संलग्न�गरएको फारामहरू भरे र �तनीहरूलाई तपा�को
बच्चाको स्कूलमा �फतार् पठाउनह
ु ोस ्। तपा�को समयको ला�ग धनयवाद। तपा�को समयको ला�ग
धन्यवाद। हामी तपा�को बच्चाको स्वास्थ्य स्याहार आवश्यकताहरू परू ा गन� अपे�ा राख्छ�।
भवद�य,

भवद�य,

Mark Hall
Interim President & CEO
Syracuse Community Health Center

Jaime Alicea
Superintendent of
Syracuse City School District

�वद्यालयको नाम:____________________________
कायार्लय प्रयोजनको ला�ग मात्र

OSIS #: ___________________

मे�डकल रे कडर् नं. __________________________

�वद्याथ�को जानकार�

�वद्याथ�को थर: ___________________________________
�वद्याथ�को प�हलो नाम: ___________________________________
�वद्याथ�को बीचको नामको प्रथमा�र:
_________________________________
जन्म �म�तः __________/__________/_____________
म�हना

�दन

वषर्

�वद्याथ�को सामािजक सुर�ा नम्बर: ________________________

�वद्याथ�को स्कूल: ______________________________________
�लङ्गः

 परू
ु ष

 म�हला

ग्रेड ________________

जा�त/जा�तयता:  �हस्पा�नक/ल्या�टनो  काला  गोरा  अमे�रक�
भारती  ए�शयाल�/प्रशान्त द्वीपवासी  अन्य ____________________
प्राथ�मकताको भाषा: ____________________________________
तपा�को बच्चालाई अंग्रेजी भाषाको समस्या छ?  छ  छै न
�वद्याथ�को ठे गाना: ______________________________________
अपाटर् मेन्ट:#_______ _______________ ____________ _________
सहर

राज्य

िजप कोड

आमाबव
ु ा/अ�भभावकको जानकार�
आमाको नाम
थर: ________________प�हलो: _____________जन्म�म�त: ______

बुवाको नाम

थर: ________________प�हलो: _____________जन्म�म�त: ______
कानूनी प्र�त�न�धको नाम (लागू भएमा)

थर: ______________प�हलो: _____________जन्म�म�त:________

कानूनी अ�भभावकको �वद्याथ�सँगको सम्बन्ध

 हजुरबुवा-हजुरआमा  अंट� वा अंकल  अन्य: ___________
अ�भभावक/आमाबब
ु ाको ला�ग सम्पकर् जानकार�

घरको टे �लफोन नं: ______________________
कायर्स्थलको टे �लफोन नं: _________________

सेल: ________________________________
इमेल: _______________________________
अ�त�रक्त आकिस्मक सम्पकर्

नाम: ___________________________________________

�वद्याथ�सँगको सम्बन्ध: _____________________________

घरको टे �लफोन नं: ____________________

कायर्स्थलको टे �लफोन नं: ________________
सेल: _____________________

बीमा जानकार�
तपा�को बच्चासँग Medicaid छ?
 छै न  छ: Mediacaid ID #______________________________
तपा�को बच्चासँग Child Health Plus छ?
 छै न

 छ: CHP ID#________________________________

कुन Medicaid/Child Health Plus Plan?

 UHC Community Plan  Fidelis  Molina  अन्य_____________
�वद्याथ�को तपा�को रोजगारदाता वा अन्य कुनै प्रकारको बीमामाफर्त कभरे ज छ?

 छै न

 छ स्वास्थ्य योजना: _________________

सदस्यको ID/नी�त नम्बर: ________________________________

प्रदायकको जानकार�
�वद्याथ�को कुनै �नय�मत �च�कत्सक हुनुहुन्छ?  होइन  हो:
नाम: _____________________________________________
टे �लफोन: __________________________________________
ठे गाना: ___________________________________________
�वद्याथ�को कुनै �नय�मत दन्त �च�कत्सक हुनह
ु ु न्छ?  होइन  हो:
नाम: _____________________________________________
टे �लफोन: __________________________________________
ठे गाना: ___________________________________________
कुनै प�न आवश्यक �नधार्�रत औष�धहरू फाम�सीमा �वद्युतीय रूपमा

स्वास्थ्य योजनाको फोन नम्बरमा: ___________________________

पठाउनका ला�ग कृपया आफूलाई सु�वधाजनक लाग्ने फाम�सी तोक्नह
ु ोस ्।

तपाइ�को बच्चासँग दाँतको बीमा छ?

फाम�सीको नाम: _____________________________________

 छै न  छ, स्वास्थ्य योजना: _______________________________

फाम�सीको ठे गाना: ___________________________________

सदस्यको ID/नी�त नम्बर: ________________________________

फाम�सीको टे �लफोन __________________________________

स्वास्थ्य योजनाको फोन नम्बरमा: ___________________________
तपालाई सामुदा�यक संगठन वा न्युयोकर् राज्यद्वारा प्रमा�णत न्युन-आय

स्वास्थ्य बीमा योजनाका प्र�त�न�धद्वारा सम्पकर् गरयोस ् भन्ने चाहनुहुन्छ?
 हो  होइन

बाकस 1. �वद्यालयमा आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्र सेवाहरूका ला�ग सहम�त। सहम�त। सहम�त। नामांकन परू ा गनर् कृपया बाकस 1, 2, 3 मा हस्ता�र गनहुर् ोस ्
मैले �वद्यालयमा आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्रद्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरू पढे को र बुझक
े ो छु र मेरो हस्ता�रले SCHC �वद्यालयमा आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्रहरूद्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरू

मेरो बच्चालाई प्राप्त गनर् सहम�त प्रदान गदर् छ। ध्यान �दनुहोस ्: कानून अनुसार, आ�ा�पत पर��ण, प्राथ�मक उपचारको आवेदन, अ�भभावक�य सहम�त, यौन �क्रयाकलाप र गभर्-�नरोध सम्बन्धी सेवाहरू

र �वद्याथ�को स्वास्थ्य जो�खममा भएको दे खापन� अवस्थाका सेवाहरूका ला�ग अ�भभावक�य सहम�त आवश्यक पद� न।

18 वषर् वा मा�थको उमेरका �वद्याथ�हरू वा अ�भभावक भएका वा कानूनी रूपमा बन्धनमुक्त भएका �वद्याथ�हरूलाई अ�भभावक�य सहम�त आवश्यक पद� न। मेरो हस्ता�रले मैले गोपनीयता

अभ्यासहरूको सूचनाको एक प्र�त प्राप्त गरे को छु भनी संकेत गदर् छ।

X ________________________________________________________________ _____________________________

आमाबुवा/अ�भभावकको हस्ता�र (वा य�द 18 वषर् वा मा�थको उमेरको वा कानूनद्वारा अनुम�त �दइएकोमा �वद्याथ�को)

छाप्नह
ु ोस ्

___________
�म�त

बाकस 2. स्वास्थ्य जानकार� खुलासा गनर्का ला�ग HIPPA उजुर� अ�भभावक�य सहम�त
मैले स्वास्थ्य जानकार� खुलासाको बारे मा यस फारामको पष्ृ ठ 2 मा पढे को र बझ
ु ेको छु। मेरो हस्ता�रले तो�कए अनस
ु ार �च�कत्सा सम्बन्धी जानकार� खुलासा गनर् मेरो
सहम�त भएको संकेत गदर्छ।
X _______________________________
आमाबव
ु ा/अ�भभावकको हस्ता�र

____________________________________________
छाप्नह
ु ोस ् आमाबव
ु ा/अ�भभावकको नाम

(वा य�द 18 वषर् वा मा�थको उमेरको वा कानूनद्वारा अनम
ु �त �दइएकोमा �वद्याथ�को)

__________________
�म�त

बाकस 3: HEALTH E CONNECTIONS सहम�त रोजाइ
मेरो सहम�तको छनोट: मेरो छनोटमा बायाँ�तरको एउटा कोठामा �चन्ह लगाइएको छ। मैले यो फाराम अ�हले वा भ�वष्यमा पूरा गनर् सक्नेछु। मैले कुनै प�न
समयमा मेरो �नणर्यलाई प�रवतर्न गनर् सक्छु।

 मैले SCHC लाई स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू उपलब्ध गराउनका ला�ग मेस सबै �वद्युतीय स्वास्थ्य जानकार� HealtheConnections माफर्त पहुँच गनर्
अनम
ु �त �दन्छु।

 मैले आपतकाल�न �च�कत्सामा बाहे कमा HealtheConnections माफर्त मेरो �वद्युतीय स्वास्थ्य जानकार� पहुँच गनर् SCHC सँगको सहम�त
अस्वीकार गछुर्।

 मैले HealtheConnections माफर्त कुनै प�न प्रयोजनको ला�ग मेरो �वद्युतीय स्वास्थ्य जानकार� पहुँच गनर् �च�कत्सा आकिस्मक अवस्था भएता
प�न SCHC सँगको सहम�त अस्वीकार गछुर्।

X _______________________________
आमाबव
ु ा/अ�भभावकको हस्ता�र

____________________________________________
छाप्नह
ु ोस ् आमाबव
ु ा/अ�भभावकको नाम

__________________
�म�त

�वद्यालयमा आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्र सेवाहरूका ला�ग सहम�त।
मैले मेरो बच्चालाई �नम्न स�हत SCHC �वद्यालयमा आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्र कायर्क्रमको कमर्चार�द्वारा स्वास्थ्य/दन्त/मान�सक स्वास्थ्य स्याहारका
सेवाहरू प्राप्त गनर् मेरो सहम�त प्रदान गदर् छु:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

पूणर् शार��रक जाँचहरू (आ�ा�प शार��रक, स्पोट्र्स शार��रक, काम गन� कागजहरू)

प्राथ�मक उपचार र एक्यट
ु �बमार�को मल्
ू याङ्कन, आवश्यक हुँदा �नधार्�रत औष�धहरू
�बमार� वा संक्रमण पत्ता लगाउन आवश्यक हुँदा प्रयोगशाला पर��णहरू
सुनाइ, दृश्यात्मक, स्को�लयो�सस र रक्तचापको िस्क्र�नङ

खोप र एलज�का सुईहरू (एलज�सम्बन्धी �वशेष�को आदे शमा)

दन्त पर��ण, फ्लोराइड उपचार, प्रोफाइलिक्सस (सरसपाई), सेलान्ट, एक्स-रे हरू, �श�ा तथा परामशर्

छालाका समस्याहरूको स्याहार
मान�सक स्वास्थ्य परामशर्

स्वास्थ्य �श�ा, पोषण र तौलको परामशर्

�वद्यालय र व्यिक्तगत समस्याहरूमा परामशर्

�वद्यालय-आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध नगराइएका स्याहारका ला�ग बा�हर� संस्थाहरू (�वशेष�, परामशर्दाताहरू आ�द) को �सफा�रस।

�कशोर-�कशोर�हरूलाई प्रस्ताव ग�रने अ�त�रक्त सेवाहरूमा �नम्न समावेश हुन्छन ्:
• म�दरा तथा लागूपदाथर् दव्ु यर्सनी र रोकथामका परामशर् तथा पा�रवा�रक परामशर्

•

यौवन, समक�ीको दबाव, सञ्चार तथा िजम्मेवार �नणर्य �नमार्ण (�नद� �शकाहरूका अनुसार) का सम्बन्धमा परामशर्

आवश्यक हुँदा वा आमा बव
ु ा वा अ�भभावकको अनरु ोधमा मध्यपान त्याग र गभर्�नरोध स�हतका गभर्�नरोधका �वकल्पहरूमा परामशर्
मैले मेरो �न�दर् ष्ट बीमा वाहकलाई दाबीहरूका ला�ग आवश्यक �च�कत्सा/दन्त/मान�सक स्वास्थ्य जानकार� खुलासा गनर्का ला�ग अ�धकार प्रदान गरद्छु र

•

बीमा भभुक्तानीहरू Syracuse Community Health Center, Inc माफर्त पठाउन �नद� शन �दन्छु।

मेरो बच्चाको प्राथ�मक स्याहार प्रदायक (Primary Care Provider, PCP)/दन्त �च�कत्सक SCHC सँग सम्बद्ध छै नन ् भने, मैले अन्यथा उल्लेख

नग�रँदासम्म मेरो बच्चाको PCP र �वशेष�ता स्वास्थ्य स्याहार अभ्यासहरूसँग र बाट �च�कत्सा जानकार� खुलासा गनर् अ�धकार प्रदान गछुर्। आवश्यक

हुँदा र न्यूयोकर् राज्य कानन
ू ले अनुम�त �दए अनुरूप जानकार� साझा गनर्को ला�ग प्रद�शर्त आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार�लाई
Syracuse City School District को प�रचा�रका र सम्बद्ध कमर्चार�सँग साझा गनर् स�कनेछ।

�वद्यालयको नाम:____________________________

न्यूयोकर् राज्य कानून अनुसार अ�भभावक�य सहम�त आवश्यक हुने कुनै प�न उपचारका गनर्का ला�ग अ�ग्रम रूपमा मलाई सम्पकर् गनर् सबै
प्रयत्नहरू ग�रनेछन ् भनी म बुझ्दछु। न्युयोकर् राज्य कानून अनुसार म�दरा/लागूपदाथर् दव्ु यर्सनी, मान�सक स्वास्थ्य परामशर्, यौन संक्रामक रोग,

गभार्वस्था वा कन्ट्रासेप्सनसँग सम्बिन्धत उपचार वा सुझावका ला�ग अ�भभावक�य सहम�त आवश्यक पद� न। SCHC को �वद्यालयमा आधा�रत

केन्द्र कायर्क्रमहरूले अ�भभावक�य संलग्नतालाई महत्त्वपूणर् रूपमा स्थान �दन्छ। साथसाथै, कमर्चार�ले हरे का �वद्याथ�लाई आफ्ना आमाबुवा वा
अ�भभावकहरूलाई सबै परामशर् तथा �च�कत्सा/दन्त स्याहारका �नणर्यहरूमा संलग्न गराउन प्रोत्सा�हत गनुर्हुन्छ।
स्वास्थ्य जानकार� खुलासा गनर्का ला�ग HIPPA उजुर� अ�भभावक�य सहम�त

यस सहम�त फाराममा हस्ता�र गरे र हामीले सहम�त जनाएका तलका कुनै प�न �न�दर् ष्ट प्र�तबन्धहरू बाहे क उपचार, भुक्तानी र स्वास्थ्य स्याहार
सञ्चालनहरूका ला�ग तपा�/तपा�को बच्चाको सुर��त स्वास्थ्य जानकार� प्रयोग र खुलासा गन� अनम
ु �त हामीलाई प्रदान गनह
ुर् ु न्छ। सरु ��त स्वास्थ्य

जानकार� तपा�लाई उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य स्याहार सेवा उपलब्ध गराउनका ला�ग तपा�को शार��रक/दन्त वा मान�सक स्वास्थ्य र तपा�/तपा�को

बच्चालाई मे�डकल/दन्त/परामशर् सेवाहरू उपलब्ध गराउनका ला�ग भक्
ु तानी संकलनसँग सम्बिन्धत जनसांिख्यक�य जानकार� स�हत हामीले �सजर्ना गरे को वा
प्राप्त गरे को व्यिक्तगत रूपमा प�हचानयोग्य जानकार� हो।
हाम्रो गोपनीयता अभ्यासको सूचनाले तपा�/तपाईमको बच्चाको बारे मा सुर��त स्वास्थ्य जानकार�लाई हामीले कसर� प्रयोग र खुलासा गनर् सक्छ� भन्ने

जानकार� प्रदान गदर् छ। तपा�ले यो फाराममा हस्ता�र गनप
ुर् व
ू र् तपा�सँग यसको प्र�त�ल�प प्राप्त गन� अ�धकार हुन्छ। यो सहम�त फाराममा हस्ता�र गरे र,
र् यो/यसबारे अवगत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गनह
तपा�ले हाम्रो गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना प्राप्त गनुभ
ुर् ु न्छ।

तपा�सँग हामीले तपा�/तपा�को बच्चासँग सम्बिन्धत सरु ��त स्वास्थ्य जानकार�लाई उपचार, भुक्तानी वा स्वास्थ्य स्याहार सञ्चालनहरूको ला�ग कसर�
प्रयोग वा खल
ु ासा गछ� भन्ने बारे मा प्र�तबन्ध गनर् अनरु ोध गन� अ�धकार हुन्छ। हामीले कुनै प�न प्र�तबन्धको अनुरोधलाई स्वीकार गनप
ुर् छर् भन्ने छै न तर
हामीले गर्य� भने हामी सम्झौतामा बाँ�धन्छ�। य�द तपा� प्र�तबन्ध लगाउने इच्छा राख्नुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो प्र�तबन्ध अनुरोध फारामको प्र�त�ल�पका
ला�ग अनरु ोध गनह
ुर् ोस ्।

य�द तपा�ले यो सहम�त फाराममा हस्ता�र गनह
ुर् ु न्न भने, इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य स्याहार पेशेवरले तपा�/तपा�को बच्चालाई आकिस्मक उपचार आवश्यक छ
भनी �नधार्रण नगरे मा वा तपा�/तपा�को बच्चाको उपचार गनर् कानन
ू ले हामीलाई आवश्यक ठहर नगरे मा हामीसँग तपा�को उपचार ब�हष्कार गन� अ�धकार
छ। तपा�को सहम�त प्रािप्त �बना नै हामीले उपचार सरु
ु गन� कुनै प�न अवस्थाहरूको अ�भलेख राख्न हामीलाई आवश्यक हुन्छ। तपा�ले यो सहम�त
फाराममा हस्ता�र नगन� �नणर्य गनह
ुर् ु न्छ भने हामी तपा�लाई यस कागजातको एक प्र�त प्रदान गन�छ�।

हामीले तपा�को पूवर् सहम�तको भरोसामा प�हले नै खल
ु ासाहरू गरे को बाहेक तपा�सँग �ल�खत रूपमा यो सहम�त रद्द गन� अ�धकार हुन्छ। तपा�ले सहम�त
रद्दका ला�ग अनरु ोध गन� प्रयोजनका ला�ग हाम्रो जानकार� खल
ु ासा अ�धकार फाराम (Authorization for Release of Information Form) प्रयोग गनर् अनरु ोध गनर्
सक्नुहुन्छ वा तपा�ले हामीलाई �ल�खत पत्र पठाउन सक्नुहुन्छ।

म बुझ्दछु �क मेरो बच्चाको स्याहारको अ�भलेख राख्न फोटोग्राफ, �भ�डयोटे प, �डिजटल वा अन्य छ�वहरू रे कडर् गनर् स�कनेछ र म यसका ला�ग सहम�त
जनाउँ छु। मेरो तथा मेरो कानन
ू ी प्र�त�न�धबाट �ल�खत अनम
ु �तद्वारा मात्रै मेरो प�हचान गन� छ�वहरू खल
ु ासा ग�रनेछ र/वा संस्थाको बा�हर प्रयोग ग�रनेछ।

HEALTH E CONNECTIONS सहम�त रोजाइ
मेरो स्याहार र उपचारसँग सम्बिन्धत स्वास्थ्य जानकार�लाई यस फाराममा उल्लेख ग�रए अनुसार पहुँच गर�योस ् भन्ने अनुरोध गदर् छु।
मैले HealtheConnections भ�नने स्वास्थ्य जानकार� आदान-प्रदान संस्था माफर्त मेरा �च�कत्सा अ�भलेखहरूमा पहुँच प्राप्त गनर्

Syracuse Community Health Center लाई अनम
ु �त �दने वा न�दने भन्ने छनोट गनर् सक्छु। मैले सहम�त �दएमा मैले स्वास्थ्य स्याहार
प्राप्त गरे का �व�भन्न स्थानहरूका मेरा �च�कत्सा अ�भलेखहरूमा राज्यव्यापी कम्प्युटर नेटवकर्को प्रयोग गर� पहुँच गनर् स�कनेछ।
HealtheConnections एक गैर-नाफामूलक संस्था हो जसले मा�नसहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार�लाई �वद्युतीय माध्यमबाट साझा गछर् र
HIPAA र न्यूयोकर् राज्य कानूनको गोपनीयता र सुर�ा मानदण्डहरू पूरा गछर् । सहम�त फारामको बारे मा थप जान्न र यस बारे पूणर्
�ववरणहरूका ला�ग http://healtheconnections.org/who-we-serve/patients/

मा हे नह
ुर् ोस ् वा आफ्नो �वद्यालयको प�रचा�रका अभ्यासकतार्सँग

फारामको अनुरोध गनह
ुर् ोस ्। मैले फाराम पूरा गर� मैले आपतकाल�न �च�कत्सामा प�न सहम�त अस्वीकार गदर् छु भन्ने उल्लेख ग�रएको कोठा
#3 मा �चन्ह नलगाउँ दासम्म आपतकाल�न अवस्थामा मेरो जानकार� पहुँच ग�रएको हुनसक्छ।

मैले गन� छनोटले मैले प्राप्त गन� �च�कत्सा स्याहारको �मतालाई प्रभाव पान� छै न। मैले फाराममा गन� छनोटले स्वास्थ्य बीमाका ला�ग मलाई

स्वास्थ्य बीमा कभरे ज उपलब्ध गराउने वा नगराउने वा �च�कत्सा �बलहरूको भक्
ु तानी गन� वा नगन� भन्ने प्रयोजनको ला�ग �नणर्य गनर् मेरो
जानकार�मा पहुँच गनर् अनुम�त �दने छै न।

आधारभत
ू स्वास्थ्य इ�तहास
बच्चाको नाम

जन्म�म�त (म�हना/�दन/वषर्)

ग्रेड

स्कूल

आदरणीय आमाबुवा/अ�भभावक: तपा�को बच्चाको स्वास्थ्य हाम्रा ला�ग महत्त्वपूणर् छ। तपा�को बच्चाको जार� स्याहारका स्वास्थ्य स्याहार
आवश्यकताहरू र आकिस्मक अवस्थालाई अझ राम्रोसँग बझ्
ु न, कृपया �नम्न प्रश्नहरूको जवाफ �दनह
ु ोस ्।

एलज�हरू:

होइन

के तपा�को बच्चालाई कुनै औष�धको एलज� छ?
य�द छन ् भने, कृपया उल्लेख गनह
ुर् ोस ्:

हो

प�रवारका कुनै प�न सदस्यहरू,

आमा

बुबा

सहोदर

हजुरबुबा

हजुरआमा

जी�वत वा मत्ृ यु भइसकेका,

�नम्नबाट ग्र�सत हुनुहुन्थ्यो? लागू

के तपा�को बच्चालाई कुनै खानेकुराको एलज� छ?
य�द छ भने, कृपया उल्लेख गनह
ुर् ोस ्:

हुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्

य�द छ भने, तपा�को बच्चासँग ए�प-पेन छ?

तपा�को बच्चालाई गम्भीर वा द�घर्काल�न
स्वास्थ्य समस्याहरू भएको छ?

छै न

छ

दमरोग

दमरोग
मधुमेह मे�लटस
45 वषर्को उमेर अ�घ हृदय घात वा

ध्यान केिन्द्रतमा असन्तुलन

आघात

�डप्रेसन वा व्यग्रता (य�द छ भने, एउटा वा दब
ु ैमा
गोलो लगाउनुहोस ्)

उच्च कोलेस्ट्रोल
सत
ु � �सगरे ट/�सगार धम्र
ु पान गन�

मुटुमा असामान्य आवाज आउने इ�तहास
�सजर �डसअडर्र

अन्यः

�सकल कोष रक्तअल्पता
अन्यः

बच्चा धेरैजसो समय कोसँग बस्नह
ु ु न्छ? लागू हुने सबैमा गोलो लगाउनुहोस ्:

के तपा�को बच्चाले �नय�मत कुनै औष�ध सेवन
गनह
ुर् ु न्छ? य�द सेवन गनह
ुर् ु न्छ भने, कृपया नाम(हरू)
र मात्रा(हरू) उल्लेख गनह
ुर् ोस ्।
तपा�को बच्चालाई क�हल्यै प�न अस्पतालमा भनार्
वा शल्य�क्रया ग�रएको �थयो? य�द ग�रएको �थयो
भने, के-को ला�ग?

दब
ु ै आमाबव
ु ा

आमा मात्र

बव
ु ा मात्र

हजरु बव
ु ाहजआ
ु मा/
अन्य नातेदार
वयस्क:

�दद�ब�हनी र
दाजभ
ु ाईहरू:
उमेर _____

अन्य
बालबा�लका:
उमेर _____

�ववाह

खण्डन

नयाँ
�वद्यालय

जन्महरू

सौतेनी
आमा

फोस्टर
आमाबव
ु ा

सौतेनी बव
ु ा
अन्य
अ�भभावक

�वगतको वषर्मा, तपा�को प�रवारमा कुनै प�न प�रवतर्नहरू भएका छन ्? लागू
हुने सबैमा गोलो लगाउनुहोस ्:

तपा�को बच्चालाई क�हल्यै प�न �चकेन पोक्स रोग
लागेको छ?
य�द लागेको छ भने, उमेर ________ वषर् ________
NYS स्वास्थ्य �वभागलाई हामीले �यरोग र �लड उन्मत्तताको
जो�खम बारे �नम्न प्रश्नहरू सोध्न आवश्यक पछर् ।

तपा�को बच्चालाई क�हल्यै प�न �यरोग भएको छ वा �यरोगको
ला�ग सकरात्मक छाला पर��ण ग�रएको छ?
य�द छ भने, उमेर __________ वषर्।

होइन

हो

सम्बन्ध
�वच्छे द हुने

काम गुम्ने

गम्भीर �बमार�

मत्ृ यु

नयाँ �छमेकमा
सन�
अन्य

आफ्नो बच्चाको बारे मा तपा�सँग भएका कुनै प�न सरोकारहरूको बारे मा
हामीलाई बताउन कृपया तलको खाल� ठाउँ प्रयोग गनह
ुर् ोस ्।

के तपा�को बच्चा �यरोग (TB) भएको कुनै व्यिक्तको सम्पकर्मा
आउनभ
ु एको छ? य�द ho भने:
क�हले ? __________ को? _______________

के तपा�को बच्चा सकारात्मक TB छाला पर��ण ग�रएको
व्यिक्तसँग निजकैको सम्पकर्मा आउनु भएको छ वा बस्नु भएको
छ? हो भने क�हले?
____________ को? _____________
के तपा�को बच्चा 5 वषर् भन्दा कमको ला�ग संयक्
ु त राज्य
अमे�रकामा बस्नु भएको छ? य�द हो भने: कहाँ? __________

के तपा�को बच्चाले एक म�हना भन्दा ब�ढको ला�ग य.ु एस. भन्दा
बा�हर यात्रा गनभ
ुर् एको छ? गनभ
ुर् एको छ भने, उमेर ______
कहाँ? _________

तपा�को बच्चा हैट�, मेिक्सको, पा�कस्तान, डो�म�नकन
गणतािन्त्रक वा बंगलादे शमा जानभ
ु एको वा त्यहाँबाट आया�तत
उत्पादनहरू (भावशून्य क�वता, पारम्पा�रक औषधोपचार,
कस्मे�टक, खाना वा मसलाहरू) प्रयोग गनभ
ुर् एको छ?

____________________________
आजको �म�त (म�हना/�दन/वषर्)

तपा�को बच्चा एकदमै �बमार� हुनह
ु ु न्छ र �वद्यालय छोड्न वा
आकिस्मक स्याहार खोज्न आवश्यक हुन्छ भने हामीले सध� तपा�लाई

सू�चत गन�छ�। कृपया तपा�को सम्पकर् जानकार�मा क�हल्यै प�न
प�रवतर्नहरू हुन्छन ् भने सध� हामीलाई स�ू चत गनह
ुर् ोस ्। हामीले फोन गरे र
वा तपा�को बच्चासँग तपा�लाई घरमा पत्र पठाएर तपा�लाई सू�चत
गनर्को ला�ग हाम्रो उत्कृष्ट प्रयास गन�छ�।

_____________________________ ________________________ ________________________

नाम

हस्ता�र

बच्चासँगको नाता

(बच्चा फोस्टर स्याहारमा हुनुहुन्छ भने �चह्न लगाउनुहोस ् □)

