
планує поїздку до: 

Місце відправлення: 

Місце повернення: 

Вартість Харчування: Інші Витрати:

Додаткова Інформація:

Батько / опікун: Будь ласка підпишіть і поверніть нижню половину цієї форми.

Школяр(і) з Проблемами зі Здоров’ям / Ліками / Планом Екстреної Допомоги 
У школяра(рки) є дана проблема зі здоров’ям:

Типова реакція школяра(рки):

Нижня половина цієї форми повинна бути підписана і повернута до школи до того, як вашій 
дитині буде дозволено взяти участь в цій поїздці.

Батьківський Дозвіл на Поїздку

У моєї дитини є проблеми зі здоров’ям / Ліків / План 
Екстреної Допомоги. Будь ласка заповніть додаткову 
інформацію в рамці нижче.

Дата Телефон 1 Телефон 2

Відношення Телефон

У моєї дитини НЕМАЄ проблем зі здоров’ям / Ліків 
/ Плану Екстреної Допомоги. Перейдіть до підпису 
нижче.

або

Я прошу щоб координатор поїздки використовував 
виписані медикаменти, яки зараз зберігаються 
в шкільній кімнаті здоров’я. ВСІ медикаменти та 
медичні форми будуть повернуті в шкільну кімнату 
здоров’я після повернення до школи.

Я принесу медикаменти до школи в оригінальній 
аптечній упаковці з єтикеткою, яка вказує ім’я моєї 
дитини, назву ліків, дозування і зазначення до 
застосування шкільній медсестрі як мінімум за 72 
години до початку поїздки.

або

Дорогий(і) батько(и): 

Дата відправлення: Час: 

Дата повернення: Час: 

Засіб Транспортації:

Загальна Ціна Поїздки:

(Клас / Група / Ім’я вчителя) Місце

(також включіть проблеми, які не відносяться до ліків)

(ім’я дитини)

Підпис Вчителя/Консультанташкільний телефон

Для того, щоб ваша дитина отримала найбільшу користь від цієї поїздки, будь ласка прослідкуйте 
щоб він(она) взяв(ла) з собою зручне і підхоже взуття та одяг. Якщо станеться несподівана затримка 

з поверненням додому, консультант повідомить про це школу.

ви можете замовити їжу для своєї дитини на наступній сторінці.
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Для службового користування

Я дозволяю шкільному персоналу допомогти з ліками для моєї дитини, як це передбачалося лікарем. Я розумію, що 
навчений, не медичний персонал може допомогти з цим ліки.

Підпис Батьків чи Законного Опікуна

Якщо батьки недоступні, в екстреному випадку дзвонити

Я даю дозвіл приймаи участь в экскурсії описаній вище (дата) 

за умовами, зазначеними у цьому повідомленні. Я розумію, що будуть прийняті всі розважливі заходи для захисту 
здоров’я та безпеки моєї дитини, і що я буду повідомлений як можно швидше в разі надзвичайної ситуації; проте, в разі 
захворювання або нещасного випадку, я не буду залучати до відповідальності 4-й Шкільний Район Лейк Стівенс або 
керівників цієї поїздки. У разі хвороби або надзвичайної ситуації, я дозволяю забезпечення необхідної медичної допомоги 
за мій рахунок.



Будь ласка, відправте цю форму замовлення зі своєю дитиною ТІЛЬКИ якщо ви хочете зробити 
попереднє замовлення ланч-пакету зі школи. В іншому випадку ігноруйте.

Шановні батьки/опікуни,                              

Всім учням необхідно мати одноразовий ланч-пакет під час екскурсії. Учні можуть замовити ланч-пакет в школі 
або ви можете відправити дитину з ланч-пакетом з дому. Якщо ви хочете ланч-пакет зі шкільної кухні, будь ласка, 
заповніть цю форму замовлення і поверніть її вчителю вашої дитини з його «Формою згоди батьків/опікунів на 
екскурсію».

1. Iнформація учня

Ім’я учня:       ID # учня (за бажанням):

2. Ланч-пакет
Шкільний ланч-пакет включає в себе: * Сендвіч із соєвим маслом і желе, 8 унцій молока, фрукти, маленька морква, 
крекери із золотою рибкою
* Меню може бути змінено в залежності від наявності продуктів

3. Харчові алергії та/або обмеження
Чи є у вашої дитини небезпечна для життя харчова алергія або обмеження на продукти? 
Спеціальні умови в межах розумного будуть проводитися на підставі медичної документації, яка зберігається у вашій 
шкільній медсестри і Служби продуктів і харчування.

 □ Так. У моєї дитини сильна алергія на:

 □ Так. У моєї дитини є обмеження по харчуванню:

 □ Ні. У моєї дитини немає харчової алергії і/або обмежень.

4. Розцінки
Ціна на цей ланч така ж, як і на ланч, який ваша дитина зазвичай їсть в школі.

 

При заповненні цієї форми, з вашої дитини буде знята оплата за ланч у день екскурсії. У разі, якщо ваша дитина 
принесе ланч з дому, ланч все одно буде йому/їй надано.

5. Способи оплати
Грошi або Чек, виписаний на “Food Services”
• Зверніть увагу, що будь-яка оплата, пов’язана з екскурсією, повинна бути надана окремим чеком, тому що вони 

зараховуються на 2 окремі рахунки округу. Послуги з харчування можуть прийняти тільки чек, призначений для 
нашого відділу.

Онлайн-депозити можуть бути зроблені на https://www.mymealtime.com.
• Будь ласка, зателефонуйте до Служби продуктів і харчування по телефону (425) 335-1561 або надішліть листа 

електронною поштою за адресою foodservices@lkstevens.wednet.edu, якщо вам потрібно дізнатися ID # вашої 
дитини. Номер складається з 6 цифр, з «0» у початку.

Для службового користування

Дата екскурсії:

Місце екскурсії:

Форма замовлення ланч-пакету для екскурсії
Дата сьогодні:

Учитель:

Класна кімната:

Платный ланч Цiна Пільговий та безоплатний Цiна
Поч. школа $3.00 Пільговий $0.00
Середня школа, CAV/LSHS $3.25 Безоплатний $0.00
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