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 757-3ضابطہ 
 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز

 صحت کے عالج کا منصوبہ  

 ٹیوب سے کھالنا 
 

   -  تعلیمی سال:  گریڈ:  تاریخ پیدائش: طالبعلم/طالبہ کا نام:
 

    کمرۂ جماعت:  موصول ہونے کی تاریخ:  سکول:

 
 غذائیت کی قسم:  کھالنے کا طریقہ:   ٹیوب کی قسم:  

 □G  ٹیوب  □GJ  فارموال:□  پمپ □  ٹیوب    

  □NG  ٹیوب  □J  خالص خوراک:□  کشش ثقل □  ٹیوب    

    دیگر:□  دھکا□      سائز□  

 

 آرڈر درکار ہے:  

 ہر تعلیمی سال کے لیے ڈاکٹر کا ایک نیا آرڈر ضروری ہوتا ہے؛  •

 مکمل کرے گا؛ہر بار کھانا کھالنے کے بعد عملہ انفرادی طور پر کھانا کھالنے کا الگ  •

 والد یا والدہ/سرپرست ضائع ہونے کی صورت میں اضافی فارموال فراہم کریں گے۔ •

کاؤنٹی پبلک سکولز کا عملہ ولیئم اگر ٹیوب باہر آ جائے، تو والد یا والدہ/سرپرست کو بالیا جائے گا۔ پرنس  •

 ٹیوب کو دوبارہ داخل نہیں کرے گا؛

پیوری بنانا، چھاننا، کاٹنا، ٹکڑے کرنا وغیرہ( کے لئے ذمہ دار والد یا والدہ/سرپرست کھانے کی تیاری ) •

 ہیں؛ اور 

 والد یا والدہ/سرپرست سکول میں پہلی بار کھانا کھالنے سے پہلے اس کا مظاہرہ کریں گے۔  •

 

   جی نہیں  تعدد:□جی ہاں   □  ہوا کے اخراج کی ضرورت ہے:
 

 جی ہاں   □جی نہیں□  بقایا کی جانچیں: 

 سے زیادہ ہے تو کھانا کھالنا روک دیں۔  ccاگر بقایا _____________  □

 کے درمیان ہے تو کھانا کھالنے کے حجم میں سے بقایا حجم کو کم کر دیں۔   cc__________ -اگر بقایا __________ □

 

 پہلی بار کھانا کھالنا: 

 پانی۔  cc____کھانا کھالنے کے بعد : ______فلش: ________شرح__________ :مقدار __________ :وقت 

 دوسری بار کھانا کھالنا:

 پانی۔  cc____کھانا کھالنے کے بعد : ______فلش: ________شرح__________ :مقدار __________ :وقت 

PRN :فیڈنگ 

 پانی۔  cc____کھانا کھالنے کے بعد : ______فلش: ________شرح__________ :مقدار __________ :وقت 

 جی ہاں   □جی نہیں□  کھانوں کے درمیان پانی دینا:
   مقدار:  وقت )اوقات(:

 

 فون نمبر                         دیکھ بھال فراہم کرنے واال/والی کا نام  صحت کی                    

 تاریخ                          صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے دستخط                      

 

 تاریخ                              والد یا والدہ/سرپرست کے نام                         

 
 والد والدہ/سرپرست کے دستخط                         


