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 األطفال    
  األنفلونزا� التھاب الكبد ب� الُحماق�

 بممارسات الخصوصیة:إقرار بإشعار 
لي قبل التوقیع على نموذج الموافقة ھذا. یعطي  2013یولیو  1أقر بأنھ تم إتاحة نسخة من إشعار مقاطعة سیدجویك لممارسات الخصوصیة بتاریخ       األحرف األولى:نعم/      ⃞

ل اإللكتروني للمعلومات إلى سجل التحصینات في والیة كنساس.  وأصرح أیًضا بالتبادل المشترك لسجالت اللقاحات توقیعي أدناه اإلذن لي/ لطفلي لتلقي اللقاح في المدرسة ویأذن بالتباد
 الخاصة بي أو بطفلي بین ممرضة المدرسة ووزارة الصحة في سیدجویك.

 التصریح بالتأمین وإصدار المعلومات
) نیابةً عن الطالب إلى وزارة الصحة في KanCareو Medicaidو Medicareأطالب بدفع االستحقاقات الطبیة المصرح بھا للتأمین (بما في ذلك       األحرف األولى:نعم /      ⃞

. أصرح ألي شخص یحتفظ بالمعلومات الطبیة الخاصة بالطالب باإلفصاح بأي معلومات الزمة لتحدید مقاطعة سیدجویك مقابل أي خدمات تم تقدیمھا إلى الطالب من قبل ذلك الكیان
ووكالئھا. أتفھم وأقر بأن وزارة الصحة في مقاطعة سیدجویك تقدم  Medicaid (CMS)و Medicareاالستحقاقات الطبیة مستحقة الدفع للخدمات ذات الصلة إلى مراكز خدمات 

و/ أو أي تغطیة تأمین أخرى، فإنني  Medicaidاإلحسان. وأتفھم وأقر أیًضا بأنھ إذا تم تحقیق جمیع متطلبات البرنامج من قبل مقدم الخدمة ولكن لم یتم الدفع من التأمین على سبیل 
 بصفتي الطالب/ الوالد/ الوصي على الطالب قد أكون مسؤوالً عن الرسوم.

 
        التاریخ  توقیع الوالد/ الوصي أو الطالب

         تاریخ میالد الوالد      االسم المطبوع للوالد/ الوصي أو الطالب
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 من سكان أمریكا األصلیین/ من سكان أالسكا األصلیین    ⃞قوقازي                 ⃞أسود أو أمریكي من أصل إفریقي                  ⃞آسیوي               ⃞     العرق:  
  یر ذلكغ       ⃞من سكان ھاواي األصلیین/ من سكان جزر المحیط الھادئ               ⃞               

 یرجى التوقیع باألحرف األولى من اسمك وتحدید كل ما ینطبق:           – :باالتصالاإلذن 
         استخدام ھذه المعلومات لالتصال بي بخصوص التذكیر بالموعد أو باللقاح لي أو لمن أنا والدھم أو الوصي علیھم.   ___________یجوزاألحرف األولى

 _____________________     برید إلكتروني (یرجى ذكر عنوان برید إلكتروني)     ⃞برید             ⃞رسالة نصیة            ⃞ھاتف           ⃞

 لالستخدام المكتبي فقط: أھلیة المریض

  T19 من سكان أمریكا األصلیین/ من سكان أالسكا األصلیین ال یوجد تأمین صحي T21 مؤمن علیھ جزئیًا (التأمین ال یغطي التحصینات) مؤمن علیھ بالكامل 

 موافقة العیادة الموجودة بالمدرسة –أصفر  خصم مرتفع بدرجة كافیة لوضع حاجز أمام التحصینات)غیر مستحق (دفع مشترك للتأمین أو   
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