
Exhibit  1   
BP  #5142 پرۆگرامێ تەندرۆستیا قۆتابخانێن گشتی یێن میرۆ ۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ 
 

 داخازی ژبۆ: خۆ برێڤەبرنا دەمانان

 دەرمانێن ب رەچەتە ۆ یێن بێ رەچەتە
 

دگەل رێڤەبەرێ قۆتاخانێ. رەچاوکرنا ڤێ داخازیێ دێ لسەر بنەمایێن ساخلەمیا قۆتابخانێ بیت. تکایە دخازی بۆ قۆتابی ژبۆخارن ۆ برێڤەبرنا دەرمانا لدەمێ دەواما قۆتابخانێ دڤێت بهێتە داگرتن 

 بەرسڤا هەمی برگا بدە لسەر ڤێ فۆرمێ. تەنها ئەو فۆرمێن بتەمامی دهێنە دابگرتن دێ هێنە وەرگرتن. 

 

School  ___________________________   School  Hours  ______________   Teacher  ______________________  Grade  ____ 
قۆتابخانە                                                             قۆناغ                                                           مامۆستا                                      دەمژمێرێن دەوامێ  

Student  Name  ______________________________________________________________   Date  of  Birth  _____  /  ______  /  __________  
ناڤێ قۆتابی                         Last    ناڤێ سیێ                          First    ناڤێ ئێکێ                          Middle یکبوونێ                        ناڤێ بابی رۆژا ژ دا    

Address  _____________________________________________________________________   Telephone  ________________________ 
ئەدرەس                                                          ژامارە تێلەفۆنێ                                                                                    

Medical  Conditions  (Optional)  __________________________________________________   Cell  Phone  ________________________ 
بارێ تەندرۆستی ) ئارەزوومەندانەیە(                                                                  ژمارا تێلەفۆنێ                                                       

 

 

 راپۆرتا نۆژداری

(. ئەف بەشە دڤێت APRN/NP)( یان ژی پیشەکارا پەرستیارا کۆ دبێژنێ PA(، یان هاریکارێ نۆژداری بیت کۆ دبێژنێ )MD, DOتایبەتمەندێ تەندرۆستی چێدبیت دختۆربیت ب باوەرناما )

 ان باب ڤێ فۆرمی داگریت. بهێتە داگرتن ژالیێ تایبەتمەندێ تەندرۆستی ڤە. فۆرمەک دێ هێتە داخازکرن بۆ هەر سالەکێ. ئەگەر دەرمانێن ب رەچەتە نەبن، دڤێت دایک ی
 
 
Name of Drug / Purpose of Drug : _______________________________________________________________________________________ 
 ناڤێ دەرمانی/ مەرەم ژ دەرمانی
Date to Start:   ____________________________________       through    ___________________________________________________________ 

رۆژا دەسپێکرنێ                                            تا                                                    
Dosage, Route and Times at School ______________________________________________________________________________________ 
 
 جارێن دانا دەرمانا، رێ و دەمێن ل قۆتابخانێ
 
Does this  medication absolutely  need to be administered during  school hours?    _______Yes _______No If yes, explain: ______ 

ە؟ف دەرمانە بهێتە چاڤدێریکرن ژالیێ قۆتابخانێ ڤئایە دڤێت ئە                     ئەگەر بەلێ،تکایە دیارکە      نەخێر                                     بەلێ                                                     

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

If the dose of this  medication is different from the  manufacturer’s:   _________________________________________________  
           ئەگەر دانا ڤی دەرمانی یا جۆدابیت ژ دەرمانێ کۆمپانیا دەرمان درۆستکری  

recommended dose range for the age or weight please include _________________________________________________  
ا پێشنیارکری گۆێرەی تەمەن ۆ کێشا لەشی، تکایە دیارکەدانا دەرمانی ی             

your rationale for prescribing outside of these recommendations       _____________________________________________________________ 
 هزرۆ بیرێت تە بۆ پێشنیارکرنا دەرمانا ژ دەرڤەی ڤان پێشنیاران 

Special instructions for storage and handling:   رێنمایێن تایبەت بۆ راگرتن ۆ پاراستنا دەرمانا____________________________________________ 
 
Possible side effects: کاریگەریێن الوەکی ____________________________________________________________________________________ 
 
Health Care Provider Name: ________________________________________________ Phone: _________________________________ 

ناڤێ نۆژدارێ تەندرۆستی               ژامارا تێلەفۆنێ                                                                                                                

Address: _______________________________________________________________________________________________________________        
ئەدرەس                                                                                                                                             

 
Health Care Provider Signature: واژووا نۆژداری___________________________________Date: رۆژ ۆ بەروار________________________  

(For prescription medications) 
 

. رەنگە ئەز زانیاریێن تەندرۆستی یێن پاراستی یێن زارۆکێ خۆ C.F.R.  §164.506 and § 1654.5 45 ۆ بەندا   HIPPAگوێرەی یاسا لێپێچیەوە ۆ ڤەگۆهاستنا دڵنیاییا تەندرۆستی

 دەستویر بدەم بهێنە دیارکرن ۆ چاالکیێن چارەسەریا وی یا تەندرۆستی بۆ پەرستیارا پرۆگرامێ قۆتابخانێ

 

 ئاخفتنا دایک ۆ باب ۆ قۆتابی                 

. بۆتلێن دەرمانی ناڤین درۆست یێن ژالیێ بەرپرسیارم ژ خارنا دەرمانێن خۆ د دەمی دەواما قۆتابخانێ دا هەر وەک بۆ مان هاتینە نڤیسین لسەر رەچەتا پزشیکی ژالیێ نۆژدارێ من ڤە ئەز ب تەمامی

 قۆتی ۆ بۆتلێن ئوریجینال دا بیت. دەرمانخانێ ڤە لسەرن، ئەگەر دەرمان نەهاتبیتە نڤیسین ژالیێ دەرمانخانێ ڤە دڤێت ئەو دەرمان دناڤ
 
 
Student Signature _____________________________________________________________ Date ______________________________________ 

      واژوو                                                                                                             رۆژ ۆ بەروار    
 

تڤی. بەرپرسیارێ قۆتابخانێ وەک پێ رەزامەندیێ ددەمە زارۆکێ خۆ ) ناڤێ قۆتابی(: ____________________ کۆ دەرمانێن خۆ بخۆ بخۆت ددەمێ دەواما قۆتابخانێ دا بهاریکارییائەز   
 

شڤڵ ۆ هەمی فەرمانبەر ۆ بریکارێن  وان نە د بەرپرسیارن ژ هەر زەرەرەکا زارۆکێ من بینیتە ئێکێ ب وان دەرمانێن ئەو دخۆت ۆ ئەز رازیمە کۆ سیستەمێ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نە

میترۆ بێ زەرە بهێلم دگەل فەرنامبەرۆ م ۆ قۆتابخانێن سەرپەرشتیاریا وان دکەت کۆ هاتینە دیارکرن لسەری ل قۆتابخانێ یانژی دهەر کارۆ چاالکیەکا قۆتابخانێ دا. ئەز دڤێن قەرەبوویا وان بدە

دگەهم کۆ هەمی ئەو دەرمانێن هاتینە دابینکرن ژبۆ بریکارێن وێ بەرامبەر دژایەتیکرنا هەر  داخازییەکێ  دژی هەبوونا وان دەرمانێن دیارکری لدەف زارۆکێ من ل قۆتابخانێ. ئەز هەروەسا تێ

درۆست لسەرهاتبنە نڤیسین ژالیێ دەرمانفرۆشی ڤە ۆ هەمی دەرمان د قۆتی ۆ بۆتلێن ئوریجینال دا بن ۆ دگەل وان ئەوێن لسەر رەفان. ئەز قۆتخانێ بۆ بکارئینانێ دڤێت هەمیا ناڤ ۆ نیشانێن  

تی بۆ هاریکاریکرنێ ددەمێ چاالکیێن دانا وان تەندرۆسهەروەسا تێدگەهم بۆ درۆست بکارئینانا هاریکاریا ڤان دەرمانا، پەرستیارا پرۆگرامێ قۆتابخانێ رەنگە داخازا روونکرنا بکەت ژ نۆژدارێ 

 رستیارا قۆتابخانێ. دەرماناندا ئەڤێن من داخازکری. ئەز تێدگەهم کۆ نۆژدارێ تەندرۆستی رەنگە هندەک زانیاریێن هەستیار یێن تەندرۆستی پارڤە بکەت دگەل پە
 

______ ) ئێکێ هەرلبژێرە( زارۆکێ من بخۆ دشێت سەرپەرشتیا دەرمانێن خۆ بکەت. بەلێ _______ نەخێر_  

Parent/Guardian Signature: __________________________________________________ Date: _____________________________________ 

واژووا دەیک ۆ باب/سەرپەرشتیارێ قۆتابی    رۆژ ۆبەروار                                                                                                   

Phone Number (in case of emergency): __(_________)______________________________ 
 ژمارا تێلەفۆنێ )لدەمێ تەنگاڤیێ( 
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