
  Iمنسلکہ  

 757-8ضابطہ 

 
   

 تاریخ منظوری دینے والے کے دستخط

 سپروائزر برائے سکول کی صحت عامہ کی خدمات

 کیئر پالن کینسر

 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
 

   طالبہ کے سکول کا نام:/طالبعلم  طالبعلم/طالبہ کا نام:
 

   طالبعلم/طالبہ کا گریڈ:   طالبعلم/طالبہ کی تاریخ پیدائش: 
 

   گھر اور سکول جانے والے بہن بھائیوں کے نام: 
 

   طالبعلم/طالبہ کی طبی تشخیص: ___________ طبی الرٹس:
 

 جی نہیںجی ہاں   کیا کسی انتقال مرض کی تشخیص کی گئی؟      کینسر کی کب تشخیص اور کس مرحلہ میں کی گئی؟
 

   آخری شدید واقعہ  کتنا عرصہ؟ جی نہیں جی ہاں   کیا کبھی کمی کے کوئی مواقع آئے؟  
 

  وضاحت کریں   جی نہیں  جی ہاں    سپتال میں داخل کیا گیا تھا؟ہکیا طالبعلم/طالبہ کو اس سے قبل اس حالت کے لئے  
 

  وضاحت کریں  جی نہیں  جی ہاں    کیا طالبعلم/طالبہ کی اس سے قبل اس حالت کے لئے سرجری ہوئی؟
 

    کب؟       جی نہیںجی ہاں   تھراپی ہوئی؟ کیا طالبعلم/طالبہ کی کیمو 
 

   دیگر عالج کا دوسرا آلہٹنلڈ کیتھیٹر    پورٹ کی تنصیب  کیا طالبعلم اس وقت درج ذیل میں سے کسی کا استعمال کر رہا/رہ ہے؟    
 

   تھراپی کی ادویات درج کریں: طالبعلم/طالبہ کی کیمو 
   )متعدد پروٹوکول منسلک کیے جا سکتے ہیں( 

 

   دیگر ادویات درج کریں: 
 

 Bاور  A، سیکشن I، "ادویات دینا"، منسلکہ 757-4جی نہیں )ضابطہ جی ہاں    کیا سکول میں کسی قسم کی ادویات کی ضرورت ہے؟ 

 مالحظہ کریں(
 

   جسم کے کس حّصے پر؟   جی نہیں       کب؟جی ہاں    کیا طالبعلم/طالبہ کی تابکاری تھراپی کی گئی ہے؟
 

  وضاحت کریں                   جی نہیں  جی ہاں       کیا تشخیص یا عالج سے متعلق جسمانی معذوری ہے؟ 

 

 
 

 جی نہیں  ہاں     جی   کیا بیماری یا عالج کے کوئی معلوم نشوونما، ترقیاتی یا احساس کے اثرات موجود ہیں؟ 

 

   وضاحت کریں
 

 جی نہیں  جی ہاں       کیا کمرۂ جماعت میں کوئی خصوصی معاونت یا مدد کی ضرورت ہے؟ 

 

   وضاحت کریں
 

 ی نہیںج  جی ہاں       ن طالبعلم/طالبہ کو ضرورت پڑ سکتی ہے؟کیا کوئی ایسے طریقے یا عالج ہیں جن کی سکول کے دورا 

 

، ""سکول سٹاف/بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے کنٹریکٹر کا سکول سیٹنگ یا پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز 3-757وضاحت کریں )اگر ہاں تو براہ مہربانی ضابطہ 

(PWCSکے توسیعی دن یا رات کے فیلڈ ٹرپ میں ہیلتھ ٹریٹمنٹ پروسیجر اور/یا ہنگامی عالج کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے رہنما اصول" مالحظہ ) کریں۔ 
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 جی نہیں  ی ہاں    ج   کیا اس عالج کے کوئی ادراکی اثرات ہیں؟

 

   وضاحت کریں 

 

 

 

 اثرات کوئی ممکنہ ے ر/یا تھراپی سے ہونے والبیماری او

 

 ی ہوئی تھکاوٹڑھب    ھالےمنہ میں چ    اریک ہونا/گرنابالوں کا ب  

 متلی/قے    وزن کی کمی   وزن کا بڑھنا/بھوک کی زیادتی 

 انفیکشن کا بڑھنا    ، خراش( ڑے، ناکامکانات )جی خون بہنے کے      لیمیں تبدی  مزاج 

 دیگر _____________________________________________________________________ 

 

 

 ر پابندی:سرگرمی پ 

 

 قابل برداشت سرگرمی بطے کا کھیل   یر رابغ اس کے برخالف ہدایت دیں لدین کہ وا یہاال  –کوئی پابندی نہیں  

 ل چیئر وی     بیساکھی 
 

 

 براہ مہربانی والدین سے درج ذیل کیلیئے رابطہ کیجیئے۔ -ہنگامی صورتحال میں طالبعلم/طالبہ کو سنبھالنا 

 

 یا اس سے زیادہ ہونے کی صورت میں۔ 100ºبخار 

کھانسی جو ختم نہ ہو یا تیز سانس لینا۔ پیشاب یا پاخانے 

 کے وقت درد۔

 یماریاں ظاہر ہونے کی صورت میں۔ب متعدیچیچک، شنگلز ]روڑے[، چھوٹی چیچک، یا دیگر 

یا سر درد جو ٹائلینال لینے سے بھی ختم نہ ہو۔ )ٹائلینال دینے سے قبل ہمیشہ بخار چیک کریں۔ آئیوبروفین ادویات مت دیں(۔ بصارت، سماعت 

 توازن کی تکالیف کی شکایات۔

ی پر دباؤ منٹوں تک ناک دبانے کے باوجود نہ ُرکنے والی نکسیر۔ سر یا پیشاب کی نال10

 ]کسی چیز کے لگنے کی وجہ سے[۔

__________  پیشاب کی نالی میں رساؤ یا اس کا ٹوٹنا۔ اگر پیشاب کی نالی ٹوٹ جائے تو جسم اور ٹوٹی ہوئی جگہ کے درمیان شکنجے لگائیں(۔ شکنجے ___

 )طالبعلم کو جسمانی سرگرمی میں شرکت کرنے کی ترغیب دینی ہو گی(: –لیے ہدایات  کینسر سے متاثر طالبعلم کے لئے سرگرمی کےمیں رکھے گئے ہیں۔ 

 طالبعلم/طالبہ سے مناسب لباس پہننے کی توقع کی جاتی ہے۔

طالبعلم/طالبہ کو اس کے لحاظ سے بڑھنے کی 

اجازت دیں۔ اکثر و بیشتر آرام کرنے اور پانی پینے 

 کے وقفوں کی اجازت دیں۔

 طالبعلم/طالبہ کو گرم موسم میں زیادہ وقت کیلیئے سخت ورزش میں شرکت مت کرنے دیں۔

جس طالبعلم/طالبہ کے پالٹیلٹ کم ہیں انہیں جسمانی تعلیم کی جماعت سے استثنا حاصل ہو گا جب تک ان کی 

 عتوں سے  دور رہنا چاہیئے جو بیمار ہیں۔تعداد دوبارہ واپس نارمل نہیں ہو جاتی۔ ان طلباء کو ان ہم جما

 اگر طالبعلم/طالبہ کے اندر کوئی پورٹ لگی ہوئی ہے تو سرگرمیاں جیسے فٹ بال، کشتی اور متوازی بار پر ورزش نہیں کرنی چاہیئے۔

ئے۔ تیراکی سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ اگر دبانے الئن لگی ہے تو چھونے اور چھڑی والی کھیلوں سے پرہیز کرنا چاہی PICCاگر طالب علم کو پیشاب کی نالی یا 

 منٹ سے زیادہ عرصے تک خون نکلنا بند نہ ہو تو فوری طور پر والدین کو مطلع کریں۔ 10کے باوجود 

 

 حاضریاں: سکول سے متوقع غیر
 

 یادہ دن( سے ز 10نمایاں )ہر مہینے  دن(   10تا  5درمیانہ )ہر مہینے  دن سے کم(  5کم از کم )ایک مہینے میں 
 

   تبصرے:
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 اہم مالحظات 

 اگر طالبعلم کو کوئی شدید بیماری، بخار، یا کیفیت یا رویہ میں تبدیلی آئے تو والدین کو اطالع دیں۔ .1
 

 علم کو نہیں دینا ہو گا۔موصول کرنے والے طالب  تھراپی( کو کیمو  MMRکوئی الئیو وائرس ٹیکے یا ٹیکہ کاری )جیسے ویریسیال،  .2
 

 والدین کو دیں۔سکول میں کسی بھی چیچک، شنگلز ]روڑے[، چھوٹی چیچک کے واقعے کی اطالع فوری طور پر   .3
 

 

   فون نمبر:   ڈاکٹر کا نام:
 

   فیکس نمبر:   ڈاکٹر کا پتہ: 
 

   تاریخ:   ڈاکٹر کے دستخط: 
 

میں اپنے بچہ/بچی کیلیئے صحت کے عالج کے اس منصوبے پر عمل کرنے پر اتفاق کرتا/کرتی ہوں۔ میں سکول کے صحت کے پیشہ ور کو اجازت  

 کے اس منصوبے سے متعلق ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔دیتا/دیتی ہوں کہ وہ کینسر کیئر 
 

   تاریخ:   والد یا والدہ کے دستخط:
 

   ہنگامی صورتحال میں والد یا والدہ کا رابطہ فون نمبر: 
 

    مقررہ کردہ سکول کیس منیجر: نام   فون نمبر _______ 

 

 

 

            وصول کر لی ہے۔  سٹاف کے نیچے کیے گئے دستخط ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طالبعلم/طالبہ کی صحت کے عالج کے منصوبے سے متعلق معلومات/تربیت

 تاریخ تربیت کرنے والے کے دستخط                                              دستخط                      لکھیں نام صاف صاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


