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پبلک سکولز شدید الرجی کی   کاؤنٹیپرنس ولیئم 

 صورت میں صحت کی حفاظت کا انفرادی منصوبہ

 

 

  طالبعلم/طالبہ کا نام: 

   استاد/استانی کا نام: 

 کمرۂ جماعت  

   گریڈ:

 __________ دوپہر کے کھانے کے وقفے کا وقت: 

 طالبعلم/طالبہ کو کسی بھی قسم کا کھانا دینے کیلیئے والد یا والدہ/سرپرست کی اجازت الزمی ہو گی۔  •

 ۔والد یا والدہ/ سرپرست کی طرف سے دی گئی ایمر جنسی میں کھانے پینے کی چیزیں کالس روم میں رکھی جائیں گی •

 والد یا والدہ/سرپرست کو  طے شدہ  پارٹیوں کیلئے جتنی جلدی ممکن ہو  بتایا جائے گا۔ •

 کٹس جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان کا جائزہ والدین اور تدریسی عملہ لے گا۔ کالس روم کے ایسے پراج •

 جی نہیں جی ہاں     مڈل اور ہائی سکول کے طلباء اپنے فیصلے خود کریں گے  •

 

 بس

 ٹرانسپورٹیشن  میں طالبعلم کی الرجی کے مطابق تبدیلی کی جائے گی۔ •

 جی نہیں      جی ہاں                                    رکھنے کا اجازت نامہ ہے: ننیفری اس طالبعلم/طالبہ کے پاس بس میں ایپی  •

  )وضاحت کریں( دیگر            کمر کا بستہ بیک پیک ایپی نیفرین درج ذیل میں رکھی جا سکتی ہے:  •

 جی نہیں     جی ہاں  طالبعلم/طالبہ بس کے اگلے حصے میں بیٹھے گا: •

 فیلڈ ٹرپ کے قواعد

 والد یا والدہ/سرپرست کو  طے شدہ  فیلڈ ٹرپس کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو مطلع کیا جانا چاہیے۔ •

 ۔چاہیئےہونی  ننیفری پاس ایپی طالبہ کے /طالبعلم کیمپس سے باہر کسی بھی سکول کی پیش کردہ سرگرمی  کے موقع پر •

 ۔چاہیئےایلیمنٹری طالبعلم/طالبہ کو فیلڈ ٹرپ کے تمام عرصہ کے دوران استاد/استانی کے ساتھ  ہونا  •

 ۔چاہیئےمڈل سکول ہائی سکول طالبعلم/طالبہ کو فیلڈ ٹرپ کے تمام عرصہ کے دوران استاد/استانی کے ساتھ  ہونا  •

 

 کیفے ٹیریا

 اور کیفے ٹیریا کے میزبانوں کو طالبعلم/طالبہ کی الرجی سے آگاہ کیا جائے گا۔  منیجرفوڈ سروسز  •

 کیفے ٹیریا کی میزوں کو الرجی کا باعث بننے والے اجزا سے صاف کیا جائے گا۔  کے لیےالرجی سے متاثرہ طلباء  •

 طالبعلم/طالبہ الرجی سے متعلقہ مخصوص میز پر بیٹھیں گے۔ •

 طالبہ مخصوص جگہ پر کالس روم کی میز پر بیٹھیں گے۔/طالبعلم •

 جی نہیں        جی ہاں

 جی نہیں        جی ہاں

 جی ہاں           جی نہیں                               ہے۔ نہیںکیفے ٹیریا میں بیٹھنے کیلیئے طالبعلم/طالبہ پر کوئی پابندی  •

میں( طالبعلم/طالبہ کے شناختی نمبر کی شناخت الزمی ہے سکول میں( پر طلباء کو اپنے اکاؤنٹ کارڈز یا )مڈل اور ہائی سکول  ایلیمنٹری)

تاکہ اپنے انتخابات کے سلسلے میں وہ اپنی الرجی کی شناخت کر سکیں اور حفاظت کی یقینی دہانی ہو سکے۔ کیفے ٹیریا  کا مینو آن الئن 

زوں کا انتخاب کریں۔ سکول فوڈ سروسز و زور تاکید کی جاتی ہے کہ مینو سے کھانے پینے کی چی دستیاب ہے۔ والدین/ سرپرست کو پُر

 نیوٹریشن سروسز ویب سائٹ سے مینو کے اجزائے ترکیبی کی مکمل فہرست حاصل کی جا سکتی ہے۔
 

 تاریخ                                    والد یا والدہ/سرپرست کے دستخط          
 

 تاریخ                                                                  سکول نرس کے دستخط            
 

 سکول         

 

طالبعلم/طالبہ  

کی تصویر 

 لگائیںیہاں 


