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NSW கல்வித் தவிணைககளம்

மருத்துவத் தகவலகள் படிவம் 

Medical information form
அன்புணைய பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளருககு

கீ்ே ்விளககவிச் ப�ோல்லபெட்டுளள ப்ளவிச்சுறறு்லோ்விறகோக உஙகளுணைய ெவிளணளககுக கூடுதல ்தண்கள எதுவும் இருநதோல, தயவு ப�ய்து 
‘மருத்து்த் தக்ல ெடி்ம்’ என்ெணத ஆஙகவி்லத்தவில நவிரபபுஙகள. தகுநத மருத்து் ்விெரஙகள மறறும்/அல்லது உைவுத் ்தண்பெோடுகள 
எணதயும் ெறறவிய முழு ்விெரஙகணளயும் பகோடுஙகள, மறறும் இன்னும் கூடுதல இைம் ்தண்பெட்ைோல இன்பனோரு தோளவிணன 
இணைத்துகபகோளளுஙகள. 

கீ்ே ப�ோல்லபெட்டுளள தவிகதவிககுள, �ம்மதப ெடி்த்துைன் ்�ர்த்து இநதப ெடி்ம் ெோை�ோண்லககுத் தவிருபெவியனுபெபெை ்்ண்டும். 

Information for completion by organising teacher 
பயணத்்த ஏறபபாடு செய்யும் ஆெிபாியரபால பூரத்ததி செய்யபபடவவண்டிய தகவலகள்

Name of student
மோை்-மோை்வியவின் பெயர்

Excursion destination
ப்ளவிச்சுறறு்லோ ப�லலும் இைம்

Excursion date/s
ப்ளவிச்சுறறு்லோ்விறகோன தவிகதவிகள

From: 
சுறறு்லோ து்ஙகும் இைம்

To: 
சுறறு்லோ ப�ன்றணையும் இைம்

Date for return of Medical information form
‘மருத்து்த் தக்ல ெடி்’த்தவிணனத் தவிருபெவி அனுபெ்்ண்டிய தவிகதவி 

சபறவறபார/பபாதுகபாவலரபால பூரத்ததி செய்யபபடவவண்டிய தகவலகள்

Information for completion by parents/carers
சபறவறபார/பபாதுகபாவலரது சதபாடரபு விபரஙகள் (Parent/carer contact details)

பெற்றோர்/ெோதுகோ்்லரது பெயர் 
Name of parent/carer

பெற்றோர்/ெோதுகோ்்லரது முக்ோவி
Address of parent/carer line 1

Address of parent/carer line 2

பதோைர்புத் பதோண்ல்ெ�வி 
இ்லககம்/இ்லககஙகள

பதோண்ல்ெ�வி 1
Parent/carer phone 1

பதோண்ல்ெ�வி 2
Parent/carer phone 2

மருத்துவரது சதபாடரபு விபரஙகள் (Doctor contact details)

மருத்து்ரது பெயர்
Name of doctor

மருத்து்ரது முக்ோவி
Address of doctor line 1

Address of doctor line 2

மருத்து்ரது பதோண்ல்ெ�வி 
இ்லககம்/இ்லககஙகள

பதோண்ல்ெ�வி 1
Doctor’s phone 1

பதோண்ல்ெ�வி 2
Doctor’s phone 2

அவெர-நி்லககபான மபாறறுத் சதபாடரபு விபரஙகள் (Emergency alternative contact details)

அ்�ர-நவிண்லத் பதோைர்ெோளர் பெயர் 1
Name of emergency contact 1

பதோண்ல்ெ�வி
Emergency contact 1 phone no.

அ்�ர-நவிண்லத் பதோைர்ெோளர் பெயர் 2
Name of emergency contact 2

பதோண்ல்ெ�வி
Emergency contact 2 phone no.
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ஆஸ்த்துமோ, �ர்ககணர ்நோய், ்லிபபு ்நோய், ஒவ்ோணமகள ்ெோன்ற ஏ்தனும் மருத்து் நவிண்லகள அல்லது ்நோய்கள மறறும் அண் 
ஒவப்ோன்றவிறகுமோன �விகவிச்ண�கள ெறறவியுமோன தக்லகணள அட்ை்ணைபெடுத்துஙகள.  
Medical conditions or illnesses and their treatments.

தகோத உைவு ஒன்றவினோல ஏறெைககூடிய எதவிர்்விணன உளளைஙக, ்வி்�ை உைவுத்்தண்கள எதணனயும் பதளவி்ோகக குறவிபெவிடுஙகள.  
Special dietary needs including possible reactions to inappropriate diet.

ப்ளவிச்சுறறு்லோ்வின் பெோழுது பகோடுககபெை்்ண்டிய மருநது/மருநதுகள ஏதுமவிருபெவின் அட்ை்ணைபெடுத்துஙகள. மருநதுகளவின் பெயர், 
அ்றணறக பகோடுபெதறகுத் ்தண்பெடும் �ோதனஙகள, அ்றணற எபெடிக பகோடுகக்்ண்டும் என்ெணதப ெறறவிய அறவிவுறுத்தலகள, மருநது 
பகோடுககபெை்்ண்டிய ்நரம், மறறும் ஏறெைககூடிய எதவிர்்விணனகள ஆகவிய  எதணனயும் அட்ை்ணைபெடுத்துஙகள.  
Medications, instructions for administration and possible reactions.

அ்�ர-நவிண்ல ஒன்று ஏறெடும் தருைத்தவில என் ெவிளணள மருத்து் �விகவிச்ண�ணயப பெறும் என்ெது என்னுணைய புோவிதல. ப்ளவிச்சுறறு்லோ்வின் 
பெோழுது பகோடுககபெை்்ண்டிய மருநது ஒன்ணற மருத்து்ர் ஒரு்ர் ெோவிநதுணரத்தவிருககும் பெோழுது (உதோரைமோக, ‘இன்சுலின்’ ்ெோன்ற 
அ்�ர-நவிண்ல மருநது உளளைஙக), ெவின் ்ரு்ன்றணறச் ப�ய்யும் பெோறுபபு பெற்றோர்கள/ெரோமோவிபெோளர்களுணையது:  

• இநதத் ்தண்ணயப ெோை�ோண்லயவின் க்னத்தவிறகுக பகோண்டு்ருதல
• இநதத் தக்லகளவில மோறறம் ஏறெட்ைோல, அண் புதுபெவிககபெடு்ணத உறுதவிபெடுத்துதல
• மருநதுகள மறறும் அ்�வியமோன எவப்ோரு ‘உட்பகோளளும் பெோருட்க’ணளயும் அளவித்தல, உதோரைமோக இைபெை்்ண்டிய ‘இன்சுலின்’ 

(EpiPens®) ஊ�விகள அல்லது (மருநதுகள எதுவும் அண் இறுதவியுறும் தவிகதவிககுளளோனண்யோகவும், �ோவியோன ்விெர-ஒட்டுத்தோட்கணளக 
பகோண்ைண்யோகவும் இருகக்்ண்டும் என்ெது)

• ப்ளவிச்சுறறு்லோ நணைபெறும் கோ்லம் முழுதும் ெோவிநதுணரககபெட்ை மருநதுகளவின் ்ேஙகல மறறும் அ்றணறக பகோடுபெதறகோன 
ஏறெோடுகள ஆகவிய்றணறப ெோை�ோண்லயுைன் ஒத்துணேபெோய்ச் ப�யலெட்டு ஏறெடுத்தவிகபகோளள ்்ண்டும் என்ெது.

தயவு செய்து கவனிகக: �வி்ல ப்ளவிச்சுறறு்லோககளுககு, ஏறகன்் ஒத்துகபகோளளபெட்டுளள ்ேவியவிலிருநது மோறுெட்ை ்ேவி ஒன்றவில 
மருநதுகணள ்ேஙகுமோறு ெோை�ோண்ல பெற்றோர்கணளக ்கட்கும். உதோரைமோக, கூடுதல ‘அட்ோீனலீன் ஆட்்ைோ இன்பஜெகைர்’ (EpiPen®) 
ஒன்ணறக பகோடுககுமோறு பெற்றோர்கள ்கட்கபெை்லோம். 

பெற்றோர்/ெோதுகோ்்லரது பெயர் 
(தயவுப�ய்து பெோவிய எழுத்தவில எழுதுக) Name of parent/carer

பெற்றோர்/ெோதுகோ்்லரது ணகபயோபெம்
Signature of parent/carer

தவிகதவி
Date

சதபா்லவபெி சமபாழிசபயரத்து்ரபபபாளர வெ்வ

உஙகளுககு ்ம்லதவிகத் தக்லகள ்தண்பெட்ைோல தயவுப�ய்து ெோை�ோண்லணய அணேயுஙகள. உஙகளுணைய ்வி�ோோவிபெவில உஙகளுககு 
உத் பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ஒரு்ர் உஙகளுககுத் ்தண்பெட்ைோல, தயவு ப�ய்து ‘பதோண்ல்ெ�வி பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் 
்�ண்’ணய 131 450-இல அணேத்து, உஙகள பமோேவியவில ஒரு பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ்தண் என்று ்களுஙகள. பதோண்ல்ெ�வி மூ்லம் 
ெோை�ோண்லணய அணேத்து, உணரயோைலில உஙகளுககு உதவு்தறகோக உஙகளுணைய பமோேவி ்ெசும் பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ஒரு்ணர 
பதோண்ல்ெ�வி இயககுநர் இணைபெவிறகுக பகோண்டு்ரு்ோர். இநத ்�ண்ககோக உஙகளவிைமவிருநது கட்ைைம் அற்விைபெைோது. 
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