ပံုံစံ (က): လူငယ်မျာျားအတွက် အရရျားရပေါ် ရဆျားဘက်ဆုံငရ
် ာထုံတ်ပပန်မန
ှု င
ှ ် ကျန်ျားမာရရျားသတင်ျားအချက်အလက်

အစီအစဉ်/လှုပ်ရှာျားမှုကုံရထာက်ပံရသာ ဂုံဏျား် ချျုပ်သာသနာအဖွွဲ့အစည်ျား၏အမည် / လပ်စာ ______________________________________

ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF OWENSBORO, 600 Locust St., Owensboro, KY 42301

လူငယ်မ ျားအတွက် အရ ျားရ ေါ် ရဆျားဘက်ဆင
ို ်

ထိုတပ် န်မှုနင
ှ ် က န်ျားမ ရ ျားသတင်ျားအခ က်အလက်

(မဘ/အို ် ထန်ျားသူသည် ဤ ံိုစံကို ပြည်စွကပ် ျား အခ က်အလက်မှန်ကန်မှုအတွက် တ ဝန်ရှသည်။ မူ င်ျား ံိုစံကို စ င်စိုနယ် (သ)ို
ရက င်ျားရှြိုငတ
် င
ွ ် သမ်ျားထ ျားသည်။ ရနခ င်ျားညခ င်ျား သမဟို
ို
တ် ပ င် ပြစ်

်မ ျားအတွက် မတတ ူကို အလွယ်တကူ ရှနင
ို ် မည်။)

လူငယ်ပါဝင်သူအမည် ________________________________________________ ရခေါ် ခံရဖုံကကျုက်နစ
ှ ်သက်နာမည် _____________________
က ာျား

မ

ရမွျားရက် ____/____/_____

ရကျာင်ျား / အတန်ျား __________________________________

လပ်စာ ____________________________________________________________________________
ဖခင်

(သုံမဟုံတ်)

တရာျားဝင်အုံပ်ထန်ျားသူ

ဖုံနျား် _________________________

နာမည် ____________________________________________

အမ်လပ်စာ (လမ်ျား၊ မမျုွဲ့၊ စာပုံသရကေတ) ______________________________________________________________________
အမ်ဖုံနျား် ___________________

အလုံပ် / ကုံယ်ပုံငဖ
် ုံန် ______________________ အီျားရများလ် ________________________________

ဦျားစ ျားရ ျား ဆက်သယ
ွ ရ
် ျားနည်ျားလမ်ျား
မိခင်

(သုံမဟုံတ်)

ဖုံနျား် ဆက်

ဖုံနျား် စာပုံပါ

တရာျားဝင်အုံပ်ထန်ျားသူ

အီျားရများလ်

နာမည် ____________________________________________

အမ်လပ်စာ (လမ်ျား၊ မမျုွဲ့၊ စာပုံသရကေတ) ______________________________________________________________________
အမ်ဖုံနျား် ___________________

အလုံပ် / ကုံယ်ပုံငဖ
် ုံန် ______________________ အီျားရများလ် ________________________________

ဦျားစ ျားရ ျား ဆက်သယ
ွ ရ
် ျားနည်ျားလမ်ျား

ဖုံနျား် ဆက်

ဖုံနျား် စာပုံပါ

အီျားရများလ်

အရရျားရပေါ်အရပခအရနတွင် ရကျျားဇူျားပပျု၍ အရကကာင်ျားကကာျားပါ (အမည် / ဖုံနျား် #) _________________________________________
အထက်ရဖာ်ပပပါပုံဂ္ျုလ်အာျား ဆက်သွယ်၍ မရပါက ရကျျားဇူျားပပျု၍ အရကကာင်ျားကကာျားပါ (အမည်/ဖုံနျား် #) ________________________
တရာျားရံုံျားအမနပ် ဖင် တစ် ဦျား တည်ျားအုံပ်ထန်ျားသူမဘအပဖစ်သတ်မှတ်ပခင်ျားခံရသူ ရှလာျား။ (နာမည်) __________________________________
ကရလျားကုံ လာမရခေါ်ရန် တာျားပမစ်ထာျားသူ ရှလာျား။ (နာမည်) ___________________________________________________________________

က န်ျားမ ရ ျားသမိုငျား်
ကရလျား၏ဆရာဝန် _______________________________________________________________________________________________________
မသန်စွမ်ျားမှုမျာျား၊ ရုံပ်ပုံငျား် ဆုံငရ
် ာချျုွဲ့ယွငျား် မှုမျာျားသုံမဟုံတ်အဓကရရာဂါမျာျားရှပါသလာျား ___________________________________________
ရသာက်သုံျားံ ရသာရဆျားမျာျားနှငရ
် သာက်သုံျားံ ရသာပမာဏနှငက် ကမ်နန
ှု ျား် အပါအ၀င်တကျရသာလမ်ျားညွှနမ
် ှုမျာျားကုံရဖာ်ပပပါ။ ______________
အကယ်၍ ကျွနပ
်ုံ ်၏ကရလျားသည်နာကျင်ရနပါကရအာက်ပါရဆျားမျာျားကုံကျွနပ
်ုံ ်ခွငပ် ပျုချက်ရပျားပါမည်။
Acetaminophen

ရ

မရ

Ibuprofen

ရ

မရ

ဓာတ်မတည်မှုရှလာျား (အစာျားအစာ၊ တရ စဆာန်မျာျားစသည်)။

ရှ

မရှ

မတည့်သသာသ

ရှ

မရှ

ျားဝ ျားမ ာျားရိလာျား။

ရိရင့် သ ာ့်ပြြ ။ __________________________________________________________________________________________________________
သငက
် ရလျားတွင် Epipen ရှပါသလာျား။ ရှ

မရှ

ရိရင့်ဘယ်မှာတည်ရှတာလ __________________________

ရနာက်ဆုံျားံ ရများခုံငက
် ာကွယ်ရဆျားထျားုံ သည်ရနရက် _____________________

မျက်ကပ်မှန် သံုံျားလာျား။ သံုံျား

မသံုံျား

ရရကူျားကနသ
် တ်ချက်ရှလာျား။

ရှ

မရှ

ရိရင့် သ ာ့်ပြြ ။ _____________________________________

လှုပ်ရှာျားမှုကနသ
် တ်ပခင်ျားရှလာျား။

ရှ

မရှ

ရိရင့် သ ာ့်ပြြ ။ _____________________________________

ပံုံစံ (က): လူငယ်မျာျားအတွက် အရရျားရပေါ် ရဆျားဘက်ဆုံငရ
် ာထုံတ်ပပန်မန
ှု င
ှ ် ကျန်ျားမာရရျားသတင်ျားအချက်အလက်

အရ ျားရ ေါ်ရစ ငရ
် ရှ က်မှုအတွကသ
် ရဘ တူညခ က်
__________________________________ (ကရလျားနာမည်) ၏ မဘ/အုံပ်ထန်ျားသူပ စ့်သသာ သ

ာက့်ြ လက့်မတ့်ထျားိ်ု သူကျွနြ
့််ု ့်သည့်

အထက်ရဖာ်ပပပါ ကရလျားအတွက် လုံအပ်ရသာရဆျားကုံသမှုကုံ ကျွနပ
်ုံ ်ရတာင်ျားခံ၊ခွငပ် ပျုပါသည်။ကကီျားကကပ်ရရျားများသည် ရဆျားဘက်ဆုံငရ
် ာ
အရရျားရပေါ်အရပခအရနတွင် အထက်ရဖာ်ပပပါကရလျားနှင် အဆက်အသွယ်ရှသူအာျား ချက်ချင်ျားဆက်သွယ်မည်ဟုံ ကျွနပ
်ုံ ်နာျားလည်ပါသည်။
ရဆျားရံုံ (သုံ) ဆရာ၀န်သုံ သယ်ယူပုံရဆာင်ရန်လုံအပ်ရသာထခုံက်မှု (သုံ) အပဖစ်အပျက်မျာျားရှပါက လုံအပ်ရသာရဆျားကုံသမှုခံယူရန်အတွက်
ရကျာင်ျား (သုံ) စီရင်စုံနယ်မှကုံယ်စာျားလှယ်ကုံ ခွငပ် ပျုချက်ရပျားပါမည်။ လုံအပ်ရသာကုံသမှုရပျားရန် အရည်အချင်ျားပပည်မီရသာ ဆရာဝန်၊
သွာျားဆရာ၀န် သုံမဟုံတ် ရဆျားရံုံမျာျားအာျား ကျွနပ
်ုံ ် ထပ်မံ၍ ခွငပ် ပျုပါသည်။ ကုံသမှုကုံနက
် ျစရတ်မျာျားအတွက် တာဝန်ယူရကကာင်ျားကုံလည်ျား
ကျွနပ
်ုံ ် နာျားလည်ပါသည်။ ကျွနပ
်ုံ ်သည် ကကီျားကကပ်ရရျား၀န်ထမ်ျားမျာျားအာျား သက်ဆုံငရ
် ာရဆျားဘက်ဆုံငရ
် ာ သတင်ျားအချက်အလက်မျာျားကုံ
ထုံတ်ပပန်ခွငပ် ပျုသည်။
(အရပခအရန၏ပ င်ျားထန်မှုအရ ေါ် မူတည်၍ သငက
် ရလျားကို အနျားဆံျားို ရဆျားရံိုသ ို ိုရဆ င်နင
ို ရ
် က င်ျား ရက ျားဇူျားပ ြု၍ န ျားလည် ါ။)
မိဘ (သုံ)

်ုြ့်ထန
ိ ျား့် သူ၏လက့်မတ့် ___________________________________________________

သက်ရသ၏လက်မှတ် (အသက် ၂၁ နှစ်နင
ှ အ
် ထက်) ______________________________

ရက်စွ _________________________________
ရက်စွ _________________________________

(ကရလျားသူငယ်၏) ကျန်ျားမာရရျားအာမခံကုံမပဏီ __________________________________________________________________________________
အာမခံရပေါ်လစီ # _________________________________________________________

အုံပ်စုံ # ________________________________________

မူဝါဒပုံငရ
် ှငအ
် မည် _____________________________________________________

မူဝါဒပုံငရ
် ှငရ
် မွျားဖွာျားသည်ရနစွ ____________________

မူဝါဒကုံငရ
် ဆာင်သူ၏ အလုံပ်ရနရာ _____________________________________________________________________________________________

ခွငပ့် ပြုချက့်ပံုံစံနင
ှ တ
့် ာဝန့်ဝတတ ရာား
ရည့်ရွယ့်ချက့်။

ဤခွငပ် ပျုချက်ပံုံစံသည် အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက်မည်သူမဆုံအတွက် ရည့်ရွယ့်ပြျား သာသနာ

တွငျား့် လှုပ်ရှာျားမှုမျာျား

အာျားလံုံျားအတွက် အကျံျုျားဝင်သည်။ ကက်သလစ်ရကျာင်ျားမျာျား (သုံ) သာသနာအဖွွဲ့အစည်ျားမျာျားသည်အသက် ၁၈ နှစ်နင
ှ အ
် ထက်
ရကျာင်ျားသာျားမျာျား (သုံ) ပါဝင်သူမျာျားအတွက် ခွငပ် ပျုချက်ရပျားရန် မဘမျာျားအာျား အတင်ျားရတာင်ျားဆုံပုံငခ
် ွငရ
် ှသည်။
________________ (ကရလျားနာမည်) ၏ မဘ/အုံပ်ထန်ျားသူပ စ့်သသာ ကျွနြ
့််ု ့်သည့် ဤကရလျားအာျား Owensboro ရုံ မန်ကက်သလစ်
ဂုံဏျား် ချျုပ်သာသနာနှင် ___________________ (ဘုံရာျားရကျာင်ျား (သုံ) အဖွွဲ့အစည်ျား၏နာမည်) ၏ လုံပ်ရဆာင်မှုနင
ှ ် လှုပ်ရှာျားမှုမျာျားတွင် ပါ၀င်ရန်
ခွငပ် ပျုချက်ရတာင်ျားခံသည်။ ကျွနပ
်ုံ ်ကရလျားအာျား ကကိြိုြိ်ုလ်ုြ့်သူ မည်သူကုံမဆုံ တာဝန့်ဝတတရာျားမ ကျွနပ
်ုံ ်လွှတ်ရပျားသည်။
ကကျုတင်မပမင်နင
ုံ ရ
် သာ ရဘျားအနတရာယ်မျာျားပဖစ်နင
ုံ ရ
် ပခကုံ ကျွနပ
်ုံ ်နာျားလည်သရဘာရပါက်ပါသည်။ ကျွနပ
်ုံ ်၏ကရလျားသည်
သူ၏လံုံပခံျုရရျားကုံကာကွယ်ရန်အတွက်သငရ
် တာ်ရသာ ကကျုတင်ကာကွယ်မှုမျာျားပပျုလုံပ်နင
ုံ ရ
် န် ကုံယ်ကာယနှင် စတ်ပုံငျား် ဆုံငရ
် ာ
စွမ်ျားရဆာင်နင
ုံ ရ
် ကကာင်ျား၊ သူကုံယ်တုံငန
် င
ှ သ
် ူတစ်ပါျားကုံ အနတရာယ်ရှရသာ အရပခအရနမျာျားတွင် မထာျားရန် ရငက
် ျက်မှုနင
ှ ်
ဆံုံျားပဖတ်ချက်ချနင
ုံ ရ
် ကကာင်ျား ကျွနပ
်ုံ ်ယံုံကကည်သည်။
မိဘ (သုံ)

်ုြ့်ထန
ိ ျား့် သူ၏လက့်မတ့် ___________________________________________________

ရက်စွ _________________________________

အရွ ယ်ရရာက်မပီျားသူသက်ရသ၏လက်မှတ် ____________________________________________

ရက်စွ _________________________________

လက်ခံသူ ________________________________________________________________________

ရက်စွ _________________________________

(DRE၊ CRE၊ ဆရာ၊ ရကျာင်ျား၀န်ထမ်ျားမျာျား၊ လူငယ်တာဝန့်ခံတုံ၏ လက်မှတ်)

မဘထံသမှ
ို တစ
် ို။
မည်သည်ရပ

ဤ ံိုစံရ ေါ် ရှအခ က်အလက်အ ျားလံျားို ၏တက မှုအတွကသ
် င်၌တ ဝန်ရှသည် ။ အပပပာင့်ားအလဲရှိှလျှင့်

င်ျားလဲမှုကမ
ို ဆို သက်ဆင
ို ်

ရခါင်ျားရဆ င်အ ျား အသရ ျား ါ။

