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NSW ਦਾ ਵਿਵਦਅਕ ਵਿਭਾਗ

ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ
Medical information form
ਵਿਆਰੇ ਮਾਵਿਓ/ਸੰਭਾਲਕੋ

ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਦਤੇ ਗਏ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਵਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਿੇਰਿੇ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਮਤੀ ਤੱਕ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਾਿਸ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Information for completion by organising teacher 
ਿੇਰ ਿਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਧਆਪਕ (ਿੰਗਸਿਤਕਰਤਾ) ਵਲੋਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ  

Name of student
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ

Excursion destination
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ

Excursion date/s
ਸੇਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

From: 
ਇਸ (ਵਮਤੀ ਤੋਂ)

To: 
ਇਸ (ਵਮਤੀ ਤੱਕ)

Date for return of Medical information form
ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਾਿਸੀ ਦੀ ਵਮਤੀ

ਮਾਸਪਆਂ/ਿੰਭਾਲਕਾਂ ਲਈ (ਫਾਰਮ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Information for completion by parents/carers

ਮਾਸਪਆਂ/ਿੰਭਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (Parent/carer contact details)

ਮਾਿੇ/ਸੰਭਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ
Name of parent/carer

ਮਾਿੇ/ਸੰਭਾਲਕ ਦਾ ਿਤਾ
Address of parent/carer line 1

Address of parent/carer line 2

ਸੰਿਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 1
Parent/carer phone 1

ਟੈਲੀਫੋਨ 2
Parent/carer phone 2

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (Doctor contact details)

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ
Name of doctor

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਤਾ
Address of doctor line 1

Address of doctor line 2

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 1
Doctor’s phone 1

ਟੈਲੀਫੋਨ 2
Doctor’s phone 2

ਿੰਕਟ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (Emergency alternative contact details)

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਿਰਕ ਦਾ ਨਾਮ 1
Name of emergency contact 1

ਟੈਲੀਫੋਨ
Emergency contact 1 phone no.

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਿਰਕ ਦਾ ਨਾਮ 2
Name of emergency contact 2

ਟੈਲੀਫੋਨ
Emergency contact 2 phone no.
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ਵਕਸੇ ਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਮਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ, ਵਮਰਗੀ, ਅਲਰਜੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰੁਿਰੇਖਾ ਬਣਾਓ।  
Medical conditions or illnesses and their treatments.

ਅਣਉਵਚਤ ਖੁਰਾਕ ਿ੍ਰਤੀ ਸੰਭਾਿੀ ਿ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਸਮੇਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰੂਿਰੇਖਾ ਬਣਾਓ।  
Special dietary needs including possible reactions to inappropriate diet.

ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ/ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਦਿਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਿ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼, ਿ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਿੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਿ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  
Medications, instructions for administration and possible reactions.

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਮਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ 
ਿ੍ਰੈਕਵਟਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿਾਈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਿਾਈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਨਸੁਵਲਨ) ਤਜ਼ਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਵਿਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

• ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣਾ
• ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਿ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਖਿਤਯੋਗ ਚੀਜਾਂ’ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋ' ਇਨਸੁਵਲਨ ਸਵਰੰਜਾਂ ਜਾਂ EpiPens® (ਕੋਈ 

ਿੀ ਦਿਾਈ ਉਸ ਦੀ ਿੁੱਗਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
• ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਿ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਿ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਸੇਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਦਿਾਈ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਵਜਸ ਲਈ ਸਕੂਲ 
ਦੁਆਰਾ ਿਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਐਡਰੈਨਲਾਈਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਿੈਨ EpiPen® ਦੀ ਸਿਲਾਈ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਿੇ/ਸੰਭਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵਿ੍ਰੰਟ ਕਰੋ)
Name of parent/carer

ਮਾਿੇ/ਸੰਭਾਲਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
Signature of parent/carer

ਵਮਤੀ
Date

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਬਾਸੀਆਈ ਿੇਵਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜ਼ਅਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਛ ਵਗਛ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਿ੍ਰੈਟਰ ਸੇਿਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਿਰੇਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵਲਆਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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