
  IٰٰٰٰIمنسلکہ 

 757-4ضابطہ 
 

 برائےدوا دینے کی اجازت کا فارم 

 توسیعی دن/رات کے فیلڈ ٹرپس کے لیے

 )ہر دوا کے لیے ایک فارم( 

 

توسیعی دن اور رات کے فیلڈ ٹرپس کے لیے تمام ادویات اور فارمز فیلڈ ٹرپ سے کم از کم پانچ تعلیمی دن قبل سکول نرس 

کے پاس پہنچ جانے چاہیے۔ اس وقت کے بعد الئی جانے والی ادویات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی توسیعی دن /رات 

والی نسخہ جاتی دوا کے لیے یہ فارم درکار ہے جسے صحت کی دیکھ بھال کے فیلڈ ٹرپ کے دوران کوئی بھی دی جانے 

فراہم کرنے واال/والی اور والد یا والدہ/سرپرست کو مکمل کر کے دستخط کرنے چاہیے۔ کوئی بھی بغیر نسخہ جاتی دوا کے 

ن ہے( میں ہونی چاہیے۔ لیے والد یا والدہ/سرپرست کے دستخط ضروری ہیں اور وہ نئے، سیل شدہ ڈبے )جتنا چھوٹا ممک 

ضروری ادویات ان کے اصل ڈبے میں مناسب لیبل کے ساتھ آنی چاہیے۔ یہ اجازت نامہ صرف موجودہ فیلڈ ٹرپ کے لیے 

( کا مالزم دے سکتا/سکتی ہے یا اس کے ہمراہ والد PWCSقابل قبول ہے۔ دوا کو صرف پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز )

 ہ/بچی کو خود دے سکتے ہیں۔یا والدہ/سرپرست جو اپنے بچ

 

 تاریخ:

 تاریخ پیدائش: طالبعلم/طالبہ کا نام: 

 استاد/استانی/کمرۂ جماعت: 

 وصول کی گئی گولیوں کی تعداد:  دوا کا نام: 

 تشخیص: 

 طریقہ کار:  خوراک: 

 دینے کا وقت: 

 الرجیز: 

 

دیکھ بھال کی صورت میں، ان معلومات کو میرے میں یہاں اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ عالج یا میرے بچہ/بچی کو صحت کی 

صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال/والی کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے۔ اس درخواست کے نتیجے میں ہمیں یا ہمارے بچہ/بچی 

اور اس کے تمام مالزمین کو کسی قسم کی ذمہ داری سے آزاد    PWCSکو ہونے والے کسی نقصان کی صورت میں، میں/ہم  

 تے ہیں۔کر

 

   ڈاکٹر کے دستخط: ڈاکٹر کا نام:

   ڈاکٹر کا فون نمبر: 

   والد یا والدہ/سرپرست کے دستخط: 

   سیل نمبر:  کام کا نمبر:  فون نمبر: گھر : 
 

والدین سے درخواست کی جاتی ہے فیلڈ ٹرپ کے اختتام پر غیر استعمال شدہ دوا واپس لے لیں۔ اس وقت کے بعد بچ جانے  

 والی ادویات کو ضائع کر دیا جائے گا۔


