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NSW শিক্ষা শিভষাগ

চিচিৎসা সংক্ান্ত তথ্য ফর্ম
Medical information form
শরিয় শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারী

আিনষার সন্ষাননর নীনে শিস্ষাশরত ভ্রমনের জন্য ককষানও অশতশরক্ত রিনয়ষাজন থষাকনে অনুগ্রহ কনর ইংনরশজনত 
কমশিনকে তথ্য ফম্মটি িূরে করুন। অনুগ্রহ কনর কয ককষান সংশলিষ্ট শেশকৎসষা এিং/অথিষা খষাদ্যতষাশেকষাগত শিিরে 
সম্ূে্মভষানি সরিরষাহ করুন এিং আরও স্ষাননর রিনয়ষাজন হনে অশতশরক্ত িৃষ্ষা কযষাগ করুন। 

এই ফম্মটি নীনে কদখষাননষা তষাশরনখর মন্্য সম্মশত ফম্মসহ স্কু নে কফরত িষাঠিনয় শদনিন।

Information for completion by organising teacher 
ভ্ররন অােয়াজনিারী চিক্ষি দ্ারা পূরণ িরার ব্যপাের তথ্য

Name of student
ছষানরের নষাম

Excursion destination
ভ্রমনের গন্ি্য

Excursion date/s
ভ্রমনের তষাশরখ/গুনেষা

From: 
এই তষাশরখ হনত

To: 
এই তষাশরখ িয্মন্

Date for return of Medical information form
কমশিনকে তথ্য ফম্ম কফরত িষাঠষাননষার তষাশরখ

চপতারাতা/যত্নদানিারীেদর দ্ারা পূরণ িরার ব্যাপাের তথ্য
Information for completion by parents/carers

চপতারাতা/যত্নদানিারীর যযাগােযােগর চবিদ চববরণ (Parent/carer contact details)

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর নষাম Name of parent/carer

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর ঠিকষানষা
Address of parent/carer line 1

Address of parent/carer line 2

কযষাগষানযষানগর জন্য কফষান 
নম্বর/গুনেষা

কেশেনফষান 1
Parent/carer phone 1

কেশেনফষান 2
Parent/carer phone 2

ডাক্ােরর সােথ যযাগােযােগর চবিদ চববরণ (Doctor contact details)

িষাক্তষানরর নষাম
Name of doctor

িষাক্তষানরর ঠিকষানষা
Address of doctor line 1

Address of doctor line 2

িষাক্তষানরর কফষান নম্বর/গুনেষা কেশেনফষান 1
Doctor’s phone 1

কেশেনফষান 2
Doctor’s phone 2

জরুরী চবিল্প যযাগােযােগর চবিদ চববরণ (Emergency alternative contact details)

জরুরী কযষাগষানযষানগর নষাম 1
Name of emergency contact 1

কেশেনফষান
Emergency contact 1 phone no.

জরুরী কযষাগষানযষানগর নষাম 2
Name of emergency contact 2

কেশেনফষান
Emergency contact 2 phone no.
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কয ককষানও শেশকৎসষা অিস্ষা িষা অসুস্তষার তষাশেকষা ততশর করুন। উদষাহরেস্বরূি হা ষািষাশন, িষায়ষানিটিস, মৃগীনরষাগ, এেষাশজ্ম এিং 
রিশতটির শেশকৎসষার জন্য রূিনরখষা ততশর করুন।  
Medical conditions or illnesses and their treatments.

অনুিযুক্ত খষািষানরর সম্ষাি্য রিশতশরিয়ষাসহ কয ককষানও শিনিষ খষাদ্যতষাশেকষার জন্য রূিনরখষা ততশর করুন।  
Special dietary needs including possible reactions to inappropriate diet.

ভ্রমনের সময় কয ওষু্/গুনেষা কসিন করনত হনি কসগুনেষা তষাশেকষাভুক্ত করুন। ওষুন্র নষাম, কসিননর শননদ্মিষািেী, কসিননর 
সময় এিং কয ককষানও সম্ষাি্য রিশতশরিয়ষা অন্ভু্ম ক্ত করুন।   
Medications, instructions for administration and possible reactions.

আশম িুঝনত িষারশছ কয আমষার সন্ষান জরুরী িশরশস্শতনত শেশকৎসষা িষানি। আশম িুঝনত িষারশছ কয যখন শেশকৎসনকর 
কদয়ষা ওষু্ (উদষাহরেস্বরূি ইনসুশেন সহ জরুরী ওষু্) যষা ভ্রমনের সময় কসিন করষার রিনয়ষাজন হনি, তখন শিতষামষাতষা/
যত্নদষানকষারীরষা দষায়ী থষাকনিন:

• এই রিনয়ষাজনীয় শিষয়টি স্কু েনক জষানষানত 
• তথ্য িশরিত্ম ন হনে তষা হষােনষাগষাত করষা শনশচিত করনত
• ওষু্ এিং তষা কসিননর জন্য রিনয়ষাজনীয় শজশনষিরে সরিরষাহ করষা, উদষাহরেস্বরূি ইনসুশেন শসশরঞ্জ িষা EpiPens® 

(ওষু্ কময়ষাদ উত্ীে্ম হওয়ষার তষাশরনখর মন্্য এিং সঠিকভষানি কেনিে যুক্ত থষাকনত হনি)
• ভ্রমে সময়কষােীন শন্্মষাশরত ওষুন্র সরিরষাহ এিং কসিননর ি্যিস্ষািনষার কক্নরে স্কু নের সষানথ একনরে কষাজ করষা  

অনুগ্রহ িের লক্ষ্য িরুন: শকছু ভ্রমনের কক্নরে, স্কু ে ইশতমন্্য কযভষানি ওষু্ সরিরষাহ করনত িনেনছ, তষার িষাইনর অন্যভষানি 
শিতষামষাতষানদরনক ওষু্ সরিরষাহ করনত িেনি। উদষাহরেস্বরূি, শিতষামষাতষানদর একটি অশতশরক্ত অ্যষাশরিনষাশেন অনেষাইননজক্টর 
(EpiPen®) সরিরষাহ করষার জন্য িেষা হনত িষানর।

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর নষাম  
(অনুগ্রহ কনর িড় অক্নর শেখুন) Name of parent/carer

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর স্বষাক্র
Signature of parent/carer

তষাশরখ
Date

যেচলেফান যদাভাষী যসবাব্যবস্া

আিনষার যশদ আরও তনথ্যর রিনয়ষাজন হয় তনি অনুগ্রহ কনর স্কু নে কে করুন। আিনষার অনুসন্ষানন আিনষানক সহষায়তষা 
করষার জন্য যশদ একজন কদষাভষাষীর রিনয়ষাজন হয় তনি অনুগ্রহ কনর 131 450 নম্বনর কেশেনফষান কদষাভষাষী িশরনষিষায় কে 
করুন এিং আিনষার ভষাষষায় একজন কদষাভষাষীর জন্য শজজ্ষাসষা করুন। অিষানরের স্কু নে কফষান করনি এিং কনথষািকথনন 
আিনষানক সহষায়তষা করষার জন্য েষাইনন একজন কদষাভষাষীর ি্যিস্ষা করনি। এই িশরনষিষা আিশন শিনষামূনে্য িষানিন।
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