2320F-5

STUDENT TRIP PERMISSON FORM
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ__________________________________________

ਸੁਪਰਵਾਇਸਰ___________________________________

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਤਥੀ__________________ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ_________________ ਵਾਤਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ____________
ਸਥਾਨ/ ਗਤੀਤਵਧੀ:___________________________________ ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਵਸਥਾਰ ਤਵਚ ਦੱਸੋ ਿੇ ਬਚੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ
ਤਿਹੜੀਆਾਂ ਗਤੀਤਵਧੀਆਾਂ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਗੇ I ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੋਨ ਦਾ ਿੀ ਪਰਬੰਧ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ਆਵਾਜਾਈ (ਇੱਕ ਚਕ
ੱ ਕਰੋ) -ਸਾਰੇ ਸਿੂਲਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ i
_________ District Bus
_________Private Vehicle/Employee Driver
_________ Public Transportation
________ Walk

_______ District Vehicle/Employee or Adult Volunteer Driver
_______Private Vehicle/Adult Volunteer Driver
________ Private Carrier________________________
_________ Other _______________________________

ਮਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹੇਠ ਖਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤਵਚ ਵੀ ਤਸਹਤ ਸਮਤਸਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤਦਓ ਤਜਵੇ ਿੇ ( ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਅਲਰਜੀ, ਭੋਜਨ
ਅਲਰਜੀ, ਦਮ, ਸ਼ੁਗਰ, ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਆਤਦ ) ਿੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਾਂ ਿੋਈ ਖੁਰਾਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਦੱਸੋ I ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ
ਪਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ਕ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪ ੱਚਰ/ਨੂ ਰਸ ਨੂਿੰ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਪਸਆ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ਤਜਹੜਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ (Overnight Field
Trip Medication Request Form 2320F-7) ਸਿੂਲ ਦੇ ਤ ਚ
ੱ ਰ ਨੂੰ ਜਾਾਂ ਨੂ ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤਿ ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਵੱਲੋਂ
ਦਸਖ਼ਤ ਿੀਤੇ ਹੋਣ I ਇਹ ਫਾਰਮ (2320 F -7 ) ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਘਾ ਤੋਂ ਘਾ 5 ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਾਂ ਸਿੂਲ ਤਵਚ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇ I
ਪਰਸਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ (Bellingham Public Schools) ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਦਾ ਸਿੂਲ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਲਈ ਤਬਲਿੁਲ
ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਰੁੱਿ ਹਾਾਂ ਤਿ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਤਰਸ੍ਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ I ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂ ਦੀ/ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਾਂ I ਿੋਈ ਸੱ ਲੱ ਗਣ ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਸਤਤਥੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਜਦੀ ਹਾਾਂ/ਸਮ੍ਜਦਾ ਹਾਾਂ ਿੇ ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਨੂੰ
ਿਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਤਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I ਜੇ ਸਿੂਲ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਤੱਿ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਿਣ ਜਾਾਂ ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਤਵਅਸਤ
ਹੋਣ ਤਾਾਂ, ਿੋਈ ਤ ੱਚਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਬਚੇ ਦੇ ਿੋਲ ਹੋਣਗੇ ਬਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਗੇ I
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੜਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਤਹਮਤ ਹਾਾਂI

Parent/Legal Guardian Signature

Date

Student Signature (for grades 6-12)

Parent/Guardian Printed Name

Phone Number: Home/Cell/Work

Emergency Contact Person

Emergency Contact Phone Number

Name of Preferred Doctor

Doctor’s Phone Number

