
 
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

�ा� सेवा �वभाग 
�वद्यालयमा औष�ध प्रब�का ला�ग अनरुोध 

�वद्या�थको नाम: _______________________________ज��म�त: _________गे्रड: ______ �श�क _______________________ 

�वद्याथ�लाई �वद्यालयमा रहन स�म बनाउनका ला�ग आव�क पन� औष�धह� मात्र �वद्यालयमा प्रब� गनर् सिक�छ। िदनमा तीन पटकस� िदन आदेश िदइएका औष�धह� �वद्यालयअ�घ, 
�वद्यालयप�छ र सु�े समयमा िदइनछे। 
यिद तपा�को ब�ालाई दीघर्कालीन औष�ध, कुन ैप�न �ा� प्रिक्रया वा �नरी�ण आव�क पछर् भने कृपया �वद्यालय नसर्सँग कुरा गनुर्होस।् 
 

�न� अव�ाह�मा �वद्यालयमा औष�ध प्रब� ग�रनेछ: 
1. औष�ध मौ�लक �पमा राम्रो लेबुल ग�रएको क�ेनरमा �नुपछर् , हालको �वद्यालय वषर्को �म�त ल�ेखएको र वय�द्वारा �वद्यालयमा �ाइएको �नुपछर्। �ागमा �ाइएका वा 

लेबुल नग�रएका क�ेनरह�मा पठाइएका औष�धह� िदइने छैन। 

2. �नधार्�रत औष�धह� क�ीमा एकजना आमाबुवा/अ�भभावकद्वारा ह�ा�र ग�रएको �व�श� �ल�खत अनुरोधमा प्रब� ग�रनेछ। टे�ास रा�को औष�ध स��ी अ�ास गनर् 
�चिक�कह� इजाजतप्रा� �नुपछर्। वतर्मान �नधार्रण ग�रएको लेबुलले �चिक�कको ह�ा�र अनुसार सेवा पु� याउँछ। 

3. ता�लमप्रा� इजाजतपत्र प्रा� नभएका कमर्चारीले औष�धको प्रब� �मलाउन सक्छन।् 

4. आफ्ना �चिक�क र अ�भभावकह�ले �वद्यालयलाई �ल�खत अनुम�त िदएर उ� ���को इ�ेलर वा इ�पआइ-पेनमा �ाउन भ�नएका �वद्याथ�ह� बाहेक सबै औष�धह� 
���नकमा रा�खएको �नुपछर्।  

5. FDA ले �ीकृत गरेका पसलमा स�जलै िक� पाइने औष�धह�लाई आमाबुवा/अ�भभावकको �ल�खत अनुम�त आव�क पछर् र �चिक�कको �ल�खत आदेश बाहेकमा 
�वद्यालय वषर्मा 10 िदन वा 10 मात्रा भ�ा बढी िदन सिकन ेछैन। 

6. औष�धह� �वद्यालय वषर्को अ�स�मा आमाबुवा/अ�भभावकद्वारा �पकअप ग�रएको �नुपछर्। अ�था, यो न� ग�रनेछ।  

7. �वद्याथ�ल े�ा�स नसर्को �ान �बना आफ्नो पर�रागत, वैक��क औष�ध वा आहार स��ी आपू�त �ाउँदा िड����ल ेनो�ानी वा लापरवाहीपूणर् �वहारको ला�ग 
कुन ैप�न �ज�ेवारी वहन गनर् स�ैन।  

 

 सु�वात �म�त औष�धको नाम/उपल� गराइएको मात्रा सबलताह� (ज�ै: 10 mg) मात्रा (ज�ै 2 ट्या�ेट वा 1 �चया चम्चा) �दइन ेसमय 

     
�म�त/समय/प्रथमा�र – ���नकको प्रयोगको ला�ग मात्र 

     

     
 

 सु�वात �म�त औष�धको नाम/उपल� गराइएको मात्रा सबलताह� (ज�ै: 10 mg) मात्रा (ज�ै 2 ट्या�ेट वा 1 �चया चम्चा) �दइन ेसमय 

     
�म�त/समय/प्रथमा�र – ���नकको प्रयोगको ला�ग मात्र 

     

     

कमर्चारी ह�ा�र/प्रथमा�रह�: _______________     _______________      ______________      ________________ 
 
आमाबुवा/अ�भभावकको सहम�त: 
मैले लागूयो� भए अनुसार, �वद्यालय वा �वद्यालयद्वारा प्रायो�जत �फ� �ट�पमा मेरो ब�ालाई मा�थका औष�ध �दन अनुम�त �द�छु। औष�ध अ�धकारप्रा� KISD कमर्चारीद्वारा �दइन सिक�छ भ�े 
म बुझ्दछु। मैले �वद्यालयमा �ा� स��ी जानकारीको खलुासा गनर् र �वद्यालयले कानूनी शै��क उदे्द�ह�का ला�ग थाहा पाउन आव�क भएका �वद्यालय �ड���� �भत्रका ���ह�सँग 
मा�थका जानकारी खलुासा गनर् �ा� �ाहार प्रदायकलाई म�ुरी �द�छु र अ�धकार प्रदान गदर्छु। 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
आमाबुवा/अ�भभावकको ह�ा�र     स�कर्  #                      �म�त 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
�चिक�कको ह�ा�र      स�कर्  #                      �म�त 

माचर् 2020 मा अद्याव�धक ग�रएको 
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