Tigrigna

ናይ ጃምፕ ስታርት ምዝገባ

በይዝኦም እዚ ቅጥዒ ብ ክልቲኡ ገፅ ብምምላእ ውላዶም ኪንድር ጋርተን ናብ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ይመልስዎ።
ንኣድራሻ ናይ ቤት ትምህርቲ ማውጫ ተመልከቱ።
 ኢሜይል jumpstart@seattleschools.org  MS 31-588, Seattle Schools  PO Box 34165  Seattle WA 98124

ሽም ቤት ትምህርቲ:
ሙሉእ ሽም ተምራይ(ውላድ):
እቲ ቆልዓ ዝደልዮ መፀውዒ ሽም:
ናይቲ ቆልዓ ዕለት ልደት:

ፆታ:  ተባ  ኣን  ካሊእ

ኣድራሻን ዚፕ ኮድን:
ሽም ወላዲ/መዕበዪ:
ናይ ኢድ ቁፅሪ ስልኪ:

ናይ ስራሕ ወይ ናይ ገዛ ቁፅሪ ስልኪ:

ተመራፂ ኢሜይል:
ሽም ወላዲ/መዕበዪ:
ናይ ኢድ ቁፅሪ ስልኪ:

ናይ ቤተሰብ ናይ መጀመርያ ቋንቋ:
እቲ(ታ) ቆልዓ መተርጎሚ ይ(ት)ደሊ ዶ ?

ናይ ስራሕ ወይ ናይ ገዛ ቁፅሪ ስልኪ:

 እወ  ኣይፋል

ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ሓው ወይ ሓፍቲ ኣለዎ(ዋ) ዶ?  እወ  ኣይፋል
መልስኹም እወ እንተኾይኑ፣በይዘኦም ሽሞም፣ክፍሎምን መምህሮምን ይዘርዝሩ።

ናይ ሓደጋ ግዜ ተፀዋዒ (ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተዘርዘሩ ብተወሳኺ፣መጀመርያ ክርከቡ እንተዘይተኻኢሉ
፣ውላዲኩም ኣብ ድንገተኛ ግዜ ክወስዱ ፍቓደኛ ዝኾኑ ሰባት ምዃኖም ኣስተውዕሉ።)

1. ሽም:

ናይ ኢድ ስልኪ ቁፅሪ:
2. ሽም:

ናይ ኢድ ስልኪ ቁፅሪ:

ዝምድና:

ናይ ስራሕ ወይ ናይ ገዛ ስልኪ ቁፅሪ:
ዝምድና:

ናይ ስራሕ ወይ ናይ ገዛ ስልኪ ቁፅሪ:

ናይ ስእሊ/ ቪድዮ ፍቃድ: ንቤት ትምህርቲ ጥራይ ዝውዕል፣ውላዶም ኣብ ናይ ጃምፕ ስታርት
ፎቶ/ቪድዮ ንኽካተት ፍቓድ ትህቡ ዶ?  እወ   ኣይፋል
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ናይ ጥዕናን ዕብየትን መረዳእታ

☐ አለርጂ / አናፌላክስ (Allergy/Anaphylaxis) -በይዘኦም ናይቲ ተምሃራይ ናይ ኣለርጂ ናይ ውልቀ ናይ ጥዕና ትልሚ
(IHP) የተሓሕዙ ::
a. ነዚ ተምሃራይ ኣረርጂክ ዝኾንዎ እንታይ እዮም?
b. እወ ☐ ኣይፋል ☐ እዚ ተምሃርይ epinephrine auto injector rescue መድሓኒት ኣለዎ ዶ?

1.

?☐ አስም ምስ ረስክዩ መድሃኒት ( rescue medication) (ንኣብነት: rescue inhaler)
a. እወ ☐ ኣይፋል ☐ እዚ ቆልዓ ንናይ ኣስሚ ምልክታት በብግዚኡ rescue inhaler ይጥቀም ዶ ?
b. እወ ☐ ኣይፋል ☐ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ውላድኩም ብ ኣስሚ ምኽንያት ሕክምና ዶ ኸይዱ ይፈልጥ?
c. እወ ☐ ኣይፋል ☐ ንዝሓለፉ ዓመታት ውላድኩም ንናይ ኣስሚ ሕማም ምልክታት steroids (prednisone)
ተጠቒ ሙ(ማ) ዶ ነይሩ (ራ)?
☐ Seizure Disorder –በይዘኦም ናይቲ ተምሃራይ ናይ Seizure ናይ ውልቀ ናይ ጥዕና ትልሚ (IHP) የተሓሕዙ ::
a. እወ ☐ ኣይፋል ☐ ተምሃራየ ን seizures ዝኸውን ናይ ድንገተኛ መድሃኒት የድልዮ እዩ።
ናይቲ መድሓኒት ሽም:
☐ ሕማም ሽኮር( Diabetes) – በይዘኦም ናይቲ ተምሃራይ ናይ ሕማም ሽኮር ናይ ውልቀ ናይ ጥዕና ትልሚ (IHP)
የተሓሕዙ ::.
a. ተምሃራየ እዞም ዝስዕቡ ኣለዎ: ☐ የኢንሱሊን ፓምፕ ☐ insulin pen ☐ injected insulin
☐ ካሊእ ናይ ጥዕና፣ናይ ዕብየትን ናይ ባህርይን መረዳእታታት:

2.

3.

4.

5.

a. ውልቃቂ ናይ ጥዕና ትልሚ(IHP) ኣብ ቦትኡ ኣሎ ዶ? እወ ☐ ኣይፋል ☐ ንሂይወት ኣስጋኢ ድዩ? እወ ☐ ኣይፋል ☐
b. ዘድልዩ መድሓኒታትን ሕክምናን:
☐ € - c ÿ ®˙ é = &Mã é - : (IEP)? ∫ ÷ ☐ ∏˙ σ- ☐ 504? ☐ ∫ ÷ ☐ ∏˙ σ- ☐ x˙ ‰
ª = ∏} å 5 ã ∏} ÈMΩ} ` ż*
¬φ* (#7) PK5 â ∞ ¬&~ Èœ∫ - È– • 3 ¾È Ş( ź - ®⌂
☐ ተምሃራየ ዝፍለጥ ናይ ጥዕና ስግኣት የብሉን

6.

7. ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝውሰዱ መድሓኒታት (ዕለታዊ፣ኣብ ድንገት
፣ወዘተ)

ሰዓት

መድኒሓት፣ መጠንን በበይ ከምዝውሰድን

ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝካየድ ሕክምና (ከም
ብትቦ ምምጋብ፣ምምጣጥ፣ ሽቓቕ፣ VNS መነቓቕሒ
ወዘተ ዝበሉ.)
ሕክምና

ንውላድኩም ክንህቦም ንኽእሎ ዝተወስኑ ሓገዝት

ፌርማ ወላዲ :
ፌርማ ወላዲ:

ስልኪ ቁፅሪ:
ስልኪ ቁፅሪ:

ዕለት:
ዕለት:

ጠቓሚ: እንድሕር ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ መድሓኒት ዘድልዮ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ሃልይዎ
ቅድሚ ጃምፕ ስታርት ምጅማሩ ውልቃዊ ናይ ጥዕና ትልምን (IHP) መድሓኒት ናይ ምሃብ ፍቃድን ብፅሑፍ ኣብ ፋይል ክህልወና ኣለዎ።
ካብዙይ ወፃኢ፣ምናልባት ንሓደጋ ግዜ፣ካብ ናይ ቤተሰብ ኣባል ሓደ ዓብዪ ሰብ ኣብ እዋን ጃምፕ ስታርት ኣብቲ ቦታ ክፀንሕ ኣለዎ።እንድሕር
ውላድኩም ውልቃዊ ናይ ጥዕና ትልሚ ይደሊ ኾይኑ ንሕግዝ ኢና።ናብ (206) 252-0750 (SPS ግልጋሎት ጥዕና )ይደውሉ።
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