လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား
အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာပါက ေက်ာင္းဝန္ထမ္း အေနျဖင့္ ၉၁၁ ကို ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ မိဘ ၊ အုပ္ထိန္းသူ ၊ သို႕မဟုတ္ အေရးေပၚ အေျခအေန တြင္ ဆက္သြယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသူ ကို ဆက္သြယ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား အခ်က္အလက္မ်ား
မ်ိဳးရိုးအမည္:

ပင္ရင္းအမည္:

ဒုတိယအမည္:

ေမြးဖြားသည့္ရက္စြ:ဲ

အတန္း

လိင္
က်ား

မ

ေက်ာင္းတြင္စာရင္းသြင္းထားသည့္ နာမည္:
ေက်ာင္းသားတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံ ရွိပါသလား။
ပုဂၢလိက

က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ

ေက်ာင္းသားတြင္ သြားဖက္ ဆိုင္ရာ အာမခံ ရွိပါသလား။
အာမခံ မရွိပါ

ရွိ

မရွိ

လက္ရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေန
ေက်ာင္းသား ၏ ပညာသင္ႀကားေနစဥ္ ေန႕ရက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား ကို FCPS
ဝန္ထမ္းမ်ား သို႕ လိုအပ္သလို မွ်ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားတြင္ က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္စံု တစ္ရာ မရွိပါ။
ADD/ADHD

ကင္ဆာ

ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ား (သက္ဆိုင္ရာ အားလံုးကို ေရြးျခယ္ေပးပါ)

ဆီးခ်ိဳ

အစားအစာမ်ား ______________________________________

နားႀကားမႈျပႆနာမ်ား

ပ်ားဆိပ္ / အဆိပ္ရွိ ပိုးမႊားကိုက္ _________________________

ႏွလံုးျပႆနာမ်ား _______________________________

ေဆးဝါးမ်ား __________________________________

စိတ္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား_________________________

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား / ဓာတုပစၥည္းမ်ား*________________________

ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းမႈ ______________________________

အျခား ______________________________________

ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း

ရင္ႀကပ္ပန္းနာ: ေက်ာင္းသားသည္ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ ၁၂ လ အတြင္း ရင္ႀကပ္ ျခင္းကို ခံစား
ခဲ့ရဖူးပါသလား။

ခံစားခဲ့ဖူးပါသည္။

အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား _______________________________

မခံစားခဲ့ဖူးပါ။

ေသြးေရာဂါ ________________________________

နားႀကားကိရိယာ(မ်ား)

မ်က္မွန္

မ်က္ကပ္မွန္

အျခား _______________________________________

ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပီးခဲ့ေသာ ပညာသင္ႏွစ္ ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိသည္
* FCPS သည္ ေက်ာင္းတြင္း အင္းဆက္ပိုးမႊား ျပႆနာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ အင္းဆက္ပိုးမႊား ပူးေပါင္းႏွိမ္ႏွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘ / အုပ္ထိန္းသူ မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္း ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ား အတြင္း အင္းဆက္ပိုးမႊား ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္မွီ ၂၄ နာရီ ႀကိဳတင္၍ အေႀကာင္းႀကားရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အလယ္တန္း ႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ အေႀကာင္းႀကားရန္ ေရးသား ေတာင္းဆို ထားေသာ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား သို႕မဟုတ္ ဝန္ထမ္း မ်ားကို သာ
အေႀကာင္းႀကားရန္ လုိအပ္ ပါသည္။ ပံုစံမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားရွိထားျပီး ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ခု ျပီးတိုင္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္သြင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FCPS ႏွစ္ပတ္လည္
လက္စြဲစာအုပ္ ကို အသံုးျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းကို ဆက္သယ
ြ ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေဆးဝါးမ်ား
သင့္ရင္ေသြး ပံုမွန္ ေသာက္သံုးေနရေသာ ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးညႊန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။
ေက်ာင္းတြင္ ေဆးဝါးေသာက္သံုးရန္ မလိုအပ္ပါ။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ ေဆးဆိုင္မွ အလြယ္ တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာေဆးဝါးမ်ား သို႕မဟုတ္ ဆရာဝန္ ညႊန္ႀကားေသာ ေဆးဝါးမ်ား သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္ ေဆးကုသမႈမ်ား လုိအပ္ပါက
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူ ႏွင့္ မိဘ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ပံုစံ (မ်ား) ကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္၍ ေပးပို႕ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပံုစံမ်ားကို သင့္ရင္ေသြး၏ ေက်ာင္းရွိ က်န္းမာေရး
ဝန္ထမ္း သို႕မဟုတ္ http://www.fcps.org/ (Forms ကို ႏွိပ္ပါ) တြင္ ရယူပါ။
ေဆးဝါးမ်ား: __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

အေရးေပၚ ေဆးဝါး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကၽန္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနသို႕ အေရးေပၚ ပို႕ေဆာင္ေပးရေသာ အေျခအေနမ်ား တြင္ ကၽြႏု္ပ္ကို ဆက္သယ
ြ ္၍ မရ ႏိုင္ပါက လိုအပ္ေသာ
အေရးေပၚ ကုသမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္ သေဘာတူ ၊ ခြင့္ျပဳ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ ရင္ေသြး ၏ ေဆးဝါးကုသမႈ ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခား ေဆးဝါး အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေက်ာင္းသို႕ ေပးပို႕ ျပီး
FCPS/ ဖရယ္ဒရစ္ခရိုင္ က်န္းမာေရး ဌာန ဝန္ထမ္း ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ က်န္းမာေရး / ပညာေရး အေႀကာင္းျပခ်က္ ရွိေသာ အေရးေပၚကုသေပးသည့္ ဝန္ထမ္း ကို ေဆးဝါးကုသမႈ မွတ္တမ္းႏွင့္ အခ်က္
အလက္မ်ား အသံုးျပဳေစျခင္းကို နားလည္ ခြင့္ျပဳ ပါသည္။
မိဘ / အုပ္ထိန္းသူ အမည္ (ပီသစြာေရးသားပါ):_________________________________________________ ပထမဦးစားေပးဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာဖုန္းနံပါတ္_____________________
မိဘ / အုပ္ထိန္းသူ ၏ လက္မွတ:္

____________________________________________________ ရက္စြဲ _______________________
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