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 نئے داخلہ معائنہ کے لیے وقِت مالقات

  :تاریِخ پیدائش   بچے کا نام:

  گریڈ / کالس:   اسکول:

  تاریخ:

 عزیزی والدین / سرپرست،

انکے بچوں کو صحتمند رہنے اور تعلیم کے لیے مستعد ہونے تدریس کے لیے اچھی صحت ضروری ہے۔ اسکول کا دفتر صحت خاندانوں کی 

( مطالبہ کرتا ہے کہ پبلک A-701( اور محکمہء تعلیم چانسلر کا ضابطہ )49.05میں مدد کرتا ہے۔ نیویارک شہر عوامی صحت کوڈ )دفعہ 

کے نتائج، بچے اور نوبالغ فرد کا صحتی معائنے  اسکول میں پہلی بار داخل ہونے والے تمام طلبا ایک مکمل طبی معائنہ کروائیں۔  اس معائنے

 ( پر درج، ہمیں اسکول میں اپکے بچے کی نگہداشت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ فارم الزمی ہے کہ:CH205کا فارم )

 ایک الئسنس یافتہ ڈاکٹر، نرس پریکٹشنر، یا فزیشن اسسٹنٹ کے ذریعے مکمل کیا جائے 

  سے زیادہ پہلے کا مکمل نہ ہوا ہو مہینوں 12اسکول کا آغاز کرنے سے 

  اسکول نرس کو واپس کیا جائے 

فارم جمع کروانا الزمی  CH205سال سے کم عمر کا ہے، آپکے بچے کی پانچویں سالگرہ کے بعد ایک نیا  5اگر معائنے کے وقت اپکا بچہ 

 ہے۔

ر نیا داخلہ معائنے کے اکثر پوچھے جانے والے برائے مہربانی اس تقاضے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس صفحہ کی پشت پ

 سواالت مالحطہ کریں۔

براِہ کرم اپنے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ  فارم فائل پر نہیں ہے۔ CH205آج کی تاریخ تک، ہمارے پاس آپکے بچے کا مکمل کردہ 

اگر  اسکول نرس کو ____/____/____ تک واپس کردیں۔براِہ مہربانی مکمل کردہ فارم  سے منسلکہ فارم مکمل کرنے کے لیے کہیں۔

بجے  9آپکے کوئی سواالت ہیں یا ایک ڈاکٹر یا صحت کا بیمہ منصوبہ تالش کرنے میں مدد درکار ہے، برائے مہربانی اسکول نرس کو صبح 

 بجے کے دوران ____________________ پر فون کریں۔ 3سے سہ پہر 

فارم مکمل کروانے کی ُپرزور حوصلہ افزائی کریں  CH205اشت فراہم کنندہ سے وقت شیڈول کرنے اور ہم آپکی اپنے بچے کے طبی نگہد

گے۔ اگر فارم موصول نہ ہوا، ہمیں اپکے بچے کو اسکول کے دفتر صحت کے فزیشن کے ساتھ ایک معائنے کے لیے شیڈول کرنا درکار 

 ہوگا۔

 آپکے تعاون کا شکریہ۔ 

 مخلص،

Cheryl Lawrence, MD 

 میڈیکل ڈائریکٹر

 اسکول کا دفتِر صحت
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 (FAQنیا داخلہ معائنہ: اکثر پوچھے جانے والے سواالت )

 نیا داخلہ معائنہ کیا ہے؟

نیا داخلہ معائنہ نیویارک شہر کے اسکولوں میں داخل ہونے والے تمام طلبا کے لیے ایک مکمل طبی معائنہ ہے۔ نیویارک شہر عوامی 

 معائنہ الزمی ہے۔ ( نئے داخلہ معائنہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔A-701اور محکمہء تعلیم چانسلر کا ضابطہ )( 49.05صحت )کوڈ دفعہ 

 معائنے میں ذیل شامل ہونا چاہئیے:

 میڈیکل ہسٹری 

 نشو ونما کی تشخیص 

 غذائی تشخیص 

 وزن 

 قد  

 انڈیکس باڈی ماس 

 بلڈ پریشر 

 بصارت کا معائنہ 

 سماعتی جانچ 

 دانتوں کی جانچ 

 ( کیا ہے؟CH205) بچے اور نوبالغ فرد کا صحتی معائنے کا فارم

 ( ثبوت ہے کہ نیا داخلہ معائنہ انجام دیا گیا تھا۔ یہ فارم الزمی ہے کہ:CH205بچے اور نوبالغ فرد کا صحتی معائنے کا فارم )

  الئسنس یافتہ ڈاکٹر، نرس پریکٹشنر، یا فزیشن اسسٹنٹ کے ذریعے مکمل کیا جائےایک 

  مہینوں سے زیادہ پہلے کا مکمل نہ ہوا ہو 12اسکول کا آغاز کرنے سے 

  اسکول نرس کو واپس کیا جائے 

فارم جمع کروانا الزمی  CH205 سال سے کم عمر کا ہے، آپکے بچے کی پانچویں سالگرہ کے بعد ایک نیا 5اگر معائنے کے وقت اپکا بچہ 

 ہے۔

 ُپر کرسکے؟ CH205 میں کیا کرسکتا ہوں اگر میرے بچے کا کوئی طبی نگہداشت فراہم کنندہ نہیں ہے جو

نیویارک ریاست میں ہر بچہ طبی بیمہ کوؤریج اور ایک طبی نگہداشت فراہم کنندہ حاصل کرنے کا اہل ہے۔ اگر آپکے کوئی سواالت ہیں یا 

اسکول کا دفتِر صحت  م کنندہ یا صحت کا بیمہ منصوبہ تالش کرنے میں مدد درکار ہے، برائے مہربانی اسکول نرس کو فون کریں۔ایک فراہ

 ُپرزور تجویز کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایک طبی نگہداشت فراہم کنندہ تالش کریں اور آپکا بچہ ایک ساالنہ معائنہ کروائے۔

 جدید ترین طبی معائنے کے نتائج سے ُپر کرنا چاہئیے۔ CH205آپکے بچے کے فراہم کنندہ کو 

فارم نہیں ملتا ہے،آپکے بچے کو اسکول کے دفتر صحت کے فزیشن کے ذریعے  CH205اگر اسکول کے دفتر صحت کو ایک مکمل کردہ 

کہ اسکول کا دفتر صحت ایک بنیادی طبی معائنہ انجام دے گا؛ یہ  طبی معائنے کے لیے شیڈول کیا جاسکتا ہے۔ برائے مہربانی نوٹ کریں

 معائنہ ساالنہ چیک اپ کی جگہ نہیں لے سکتا جو آپکے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعے کیا جانا الزمی ہے۔

 اگر آپکا بچہ اسکول کے دفتر صحت کے فزیشن کے ذریعے طبی معائنے کے لیے شیڈول ہے:

  اسکول کے میڈیکل روم میں کیا جائے گا۔ معائنے کو زیادہ پوشیدہ بنانے کےلیے ایک اسکرین استعمال کی جاسکتی ہے۔معائنہ 

 اسکول نرس یا اسکول کے دفتر صحت کا دیگر عملہ معائنے کے دوران آپکے بچے کے ساتھ ہوگا۔ 

 ئٹس، پینٹی ہوز، موزے، تھرمل انڈروئر اور انڈر  ، بشمول ٹامعائنے کے لیے، بچے سے اپنے کپڑے اتارنے کے لیے کہا جائے گا

 شرٹ۔ طلبا اپنے انڈرگارمنٹس پہنے رہیں گے، جیسے برا اور انڈرپینٹس، اور معائنے کے لیے ایک گاون پہنیں گے۔

  ہوں۔اعضائے تناسل یا "پرائیویٹ پارٹس" کا معائنہ نہیں کیا جائے گا، تاوقتیکہ والدین یا سرپرست معائنے کے وقت موجود 

 اور نشو ونما کی ایک جامع  عملفزیشن خون نہیں نکالے گا اور نہ ہی مدافعتی ٹیکے لگائے گا۔ معائنے میں اپکے بچے کے طرز

تشخیص شامل نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ یہ خدمات حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کے طبی نگہداشت فراہم کنندہ کے 

 یں۔پاس ساالنہ معائنے کے لیے جائ

 

 اگر نئے داخلہ معائنہ کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہیں تو برائے مہربانی اپنی اسکول نرس سے رابطہ کریں۔


