The School District of Philadelphia
Materials Needed for Registration
Quy Định Tuổi - Đứa trẻ phải được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9. Không có ngoại lệ đối với quy định về
tuổi tác.
Trang 1: Danh Mục
Trang 2: Đơn Xin Nhập Học - EH-40 (hai mặt)
Trang 3: Lời Khai Của Phụ Huynh Khi Ghi Danh
Trang 4: Thông Tin Về Sức Khỏe Học Sinh (hai mặt)
Trang 5: Yêu Cầu Được Sử Dụng Dược Phẩm
Trang 6: Báo Cáo Khám Sức Khỏe
Trang 7: Đơn Từ Chối Giao Ra Danh Sách Thông Tin
Trang 8-9: Những Tài Liệu Liên Quan Đến FERPA (Bản Sao Cho Phụ huynh)
Sử dụng danh mục này để chuẩn bị những tài liệu cần thiết khi đến ghi danh học.
Chứng từ xác nhận tuổi của đứa trẻ
Khai Sanh, giấy rửa tội, hộ chiếu hợp lệ
Khác (Thông tin bao gồm bất kỳ những tài liệu chính thức nào có ghi tuổi của đứa trẻ):
Hồ Sơ Chích Ngừa (Quy Định Chích Ngừa của Philadelphia)
Chứng từ xác nhận thường trú - Chứng từ hỗ trợ (Chọn 2 trong các chứng từ trong danh sách dưới đây)
Bằng khoán nhà
Thẻ chứng minh hợp lệ DOT
Giao kèo thế chấp nhà
Hóa đơn thẻ tín dụng hiện tại
Hóa đơn mới nhất (ga, điện, cáp, điện thoại)
Thẻ chủ quyền xe
Hóa đơn mới nhất của thuế bất động sản
Thẻ đi bầu mới nhất có ghi địa chỉ hiện tại
Bằng lái xe hợp lệ hoặc thẻ đổi địa chỉ với địa chỉ hiện tại của quý vị
Báo cáo tài khoản ngân hàng có ghi địa chỉ hiện tại
Thơ Của Cơ Quan An Sinh Xã Hội có ghi địa chỉ hiện tại.
Báo cáo thuế IRS hoặc thuế lợi tức khác như tờ W2, 1040, 1099
Thơ của Văn Phòng Trợ Giúp Công Cộng với địa chỉ hiện tại
Cùi séc lương có ghi địa chỉ hiện tại
Thơ của văn phòng DHS, nhận con nuôi /nhà trẻ cũng được chấp nhận để được ghi danh khi đứa
trẻ đang dưới sự chăm sóc của cơ quan nhận con nuôi/nhà trẻ.
Thơ cấp chỗ ở hoặc thơ thường trú cũng được chấp thuận đối với học sinh vô gia cư
Bản chính giao kèo thuê nhà có ghi tên của phụ huynh/giám hộ pháp lý của đứa trẻ
Hợp đồng mua bán bất động sản được ký tên, tiếp theo là bản chính các giấy tờ thanh toán trong
vòng 45 ngày.
Thẻ chứng mình có hình của phụ huynh/giám hộ (yêu cầu và không phải bắt buộc khi đến ghi danh)
Nếu thích hợp, hãy mang dến những thông tin của trường trước đây mà con quý vị theo học: Tên trường, địa
chỉ và số điện thoại.
Có thắc mắc, xin liên lạc với Văn Phòng Ghi Danh Và Phân Bổ Học Sinh số 215-400-4290
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EH-40 Checklist
Vietnamese

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
ĐƠN XIN NHẬP HỌC (EH-40)
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ PHẢI ĐIỀN VÀO ĐƠN NÀY VÀ CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC CHỨNG TỪ CẦN THIẾT

Vui Lòng Viết Chữ In
THÔNG TIN CỦA HỌC SINH/STUDENT INFORMATION –Phần 1/Section 1
Họ/Last Name

Tên/First Name

Chữ
Lót/M.I.

Ngày Sinh/Date of Birth
Tháng/Month

Số Nhà

Hướng

Tên Đường

Ngày/Day

Đường/Đại Lộ

Chủng Tộc: Có phải quý vị là người gốc Tây Ban Nha hay không/Are you Hispanic?
PhảiYes
khôngNo
Giới Tính/Gender:
Nam/ Male
Nữ/Female
Trắng/White
Đen/Mỹ Gốc Châu Phi/Black/African America
Mễ/LaTinh/Hispanic/Latino
Mỹ Da Đỏ/Gốc Alask/American Indian/Alaska Native
Á Đông/Asian
Đa Chủng Tộc*/KhácMultiracial/Other*
Gốc Hạ Uy Di/Đảo Thái Bình Dương/Native Hawaiian/Other Pacific Islander
*Nếu quý vị chọn Đa Chủng Tộc/Khác, thì quý vị PHẢI chọn những chủng tộc nào phù hợp.

Số Thẻ Học Sinh
Student ID Number
Năm /Year

Chung Cư #

Mã Số Bưu Điện

Sinh ở Quốc Gia/Country of Birth:
______________________
Ngôn Ngữ Chính/Student Primary Language
______________
Ngày Đầu Ghi Danh Học Ở Hoa Kỳ:
____________________
Date child first enrolled into a U.S. school

THÔNG TIN CỦA GIA ĐÌNH/HOUSEHOLD INFORMATION –Phần 2/Section 2
Học sinh hiện đang sống với/Student Resides With:
Cha và Mẹ/Both Parents (Cùng địa chỉ/same address)
Mẹ/ Mother
Cha/Father
Cha Mẹ Kế/Stepparent Giám Hộ/KhácGuardian/Other
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ/Parent/ Guardian Name: ____________________
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ/Parent/ Guardian Name______________
Cha/Father
Mẹ/Mother
Cha Mẹ Kế/Stepparent
Cha/Father
Mẹ/Mother
Cha Mẹ Kế/Stepparent
Giám Hộ/Khác/Guardian/Other _______
Giám Hộ/Khác/Guardian/Other _______
Địa Chỉ/Address: ______________________________________________
Đánh dấu vào ô trống nếu cùng địa chỉ
______________________________________________
Please check this box if the address is the same
Điện Thoại/Phone ______________________________________________
Địa Chỉ/Address: _______________________________________
(Nhà/Home)
______________________________________________ Điện Thoại/Phone _______________________________________
(Nhà/Home)
(Di Động/Cell)
_______________________________________
______________________________________________
(Di Động/Cell)
(Chỗ Làm/Work)
_______________________________________
Email: ________________________________________________________
(Chỗ Làm/Work)
Email: _________________________________________________
Ngôn Ngữ Chánh Của Giám Hộ/Guardian’s Primary Language:___________ Ngôn Ngữ Chánh Của Giám Hộ/Guardian’s Primary Language: ___
THÔNG TIN VỀ ANH EM/SIBLING INFORMATION –PHẦN 3/SECTION 3
Hãy kể tên tất cả trẻ em ở lứa tuổi đến trường/Please list all school aged children (từ 5 tuổi trở lên/ages 5 and above)
Tên/Name
Ngày Sinh/D.O.B Trường Hiện Nay/Current School Lớp/Grade

Số Thẻ Học Sinh, Nếu Có
Student ID # if available

THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG TRUỜNG HỢP KHẨN/CONTACT INFORMATION –Phần 4/Section 4
* Hãy ghi 2 địa chỉ liên lạc trong ĐỊA PHƯƠNG và quan hệ với đứa trẻ trong trường hợp chúng tôi không liê lạc được với phụ huynh hay người
giám hộ/Please list two LOCAL emergency contacts and their relationship to the child in the event a parent or guardian cannot be reached:
Đầu Tiên/Primary
___________________________________________
Tên/Name
___________________________________________
Điện Thoại/Phone (1)

___________________________________________
Quan Hệ/ Relationship
___________________________________________
Điện Thoại/ Phone (2)

Thứ Hai/Secondary
___________________________________________
Tên/Name
___________________________________________
Điện Thoại/Phone (1)

___________________________________________
Quan Hệ/Relationship
___________________________________________
Điện Thoại/Phone (2)
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EH-40
Vietnamese

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
ĐƠN XIN NHẬP HỌC (EH-40)
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ PHẢI ĐIỀN VÀO ĐƠN NÀY VÀ CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC CHỨNG TỪ CẦN THIẾT
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TRƯỚC ĐÂY CỦA HỌC SINH /STUDENT EDUCATION HISTORY –Phần 5/Section 5,
Điền vào phần này nếu đứa trẻ trước đây đã đến trường/Complete this section if the child has ever attended school
Cho biết thành phố và loại trường mà đứa trẻ đã học gần đây nhất/Indicate city and type of school child last attended
Philadelphia
Ngày Học Sau Cùng
Date Last Attended

Thành Phố Khác/Other City: ________________
Cấp Lớp Sau Cùng
Grade Last Attended

Tên Trường/Name of School

Trường Công/Public School
Không Phải Là Trường Công
Non Public School
Địa Chỉ/Street Address

Nếu học sinh học ở trường ngoài nước Mỹ thì quý vị có học bạ của em hay không?
If the student attends school outside of the United State, do you have his/her school record?
Có/Yes Không/No
Nếu có, xin hãy cung cấp bản sao cho trường/If yes, please provide a copy for the school.
Nếu không, xin hãy liên lạc với trường để lấy học bạ/if no, please contact the school to obtain the record.
Đứa trẻ có bao giờ học/Did the child even attend:
Nhà trẻ/Pre-Kindergarten
hoặc/or
Mẫu Giáo/Kindergarten
1) Đứa trẻ có bao giờ nhận dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt ở PA hay ở tiểu bang khác hay không?
Có/Yes
Không/No
Has the child ever received Special Education Services in PA another state?
Nếu có, ở tiểu bang nào/If yes, which state?_______
2) Hiện giờ con quý vị có IEP hay không/Does your child have a current IEP?
Có/Yes
Không/No
3) Hiện giờ con quý vị có báo cáo đánh giá hay không? Nếu có, là gì? _________________
Có/Yes
Không/No
Does your child have a current evaluation report? If yes, what? ____________________
4) Đứa trẻ có bao giờ ghi danh vào Chương Trình Can Thiệp Sớm không?
Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program?
5) Đứa trẻ có bao giờ nhận dịch vụ ESOLSong Ngữ hay không? Nếu có, ở tiểu bang nào?
Has the child ever received ESOL/Bilingual services? If yes, which state?
6) Con quý vị có 504 hay không/Does your child have a 504?
7) Con quý vị có IEP Năng Khiếu hay không/Does your child have a Gifted IEP?

Có/Yes

Không/No

Có/Yes

Không/No

Có/Yes
Có/Yes

Không/No
Không/No

KHẢO SÁT VỀ NGÔN NGỮ/LANGUAGE SURVEYS –Phần 6/Section 6
Anh Ngữ
English

Khác
Other

Ngôn Ngữ
Language

Ngôn ngữ mà người trong gia đình thường nói chuyện với nhau là gì?
_________
What language does the family speak at home most of the time?
2) Ngôn ngữ mà phụ huynh thường nói chuyện với con mình là gì?
_________
What language does the parent(s) speak to her/his child most of the time?
3) Ngôn ngữ mà đứa trẻ thường nói chuyện với cha mẹ của chúng là g*?
_________
What language does the child speak her/his parent(s) most of the time?
4) Ngôn ngữ mà đứa trẻ thường nói chuyện với anh/chị của chúng là gì*?
_________
What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the time?
5) Ngôn ngữ mà đứa trẻ thường nói chuyện với bạn bè của chúng là gì*?
_________
What language does the child speak her/his friends most of the time?
6) Ngôn ngữ mà đứa trẻ thường sử dụng là gì*?
_________
What language does the child speak most frequently?
7) Ngôn ngữ mà đứa trẻ thường sử dụng ở nhà là gì*?
1) ________
2) _______
3) ________
What language does the child speak at home most of the time?
* Nếu câu trả lời của các câu hỏi này là một ngôn ngữ khác hơn là Anh Ngữ thì đứa trẻ phải được cho thi xếp lớp Anh Ngữ (WAPT) bởi một
nhân viên có bằng xác nhận/ If the answer to these questions is other than English, the student must be given the English placement test (WAPT) by a certified administrator.
1)

Khi ký tên dưới đây là tôi cho phép Sở Giáo Dục Philadelphia ghi danh cho con tôi. Tôi cũng xác nhận những thông tin ghi trong tờ đơn này là đúng
sự thật và chính xác. Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ theo quy định ghi danh có thể khiến cho việc ghi danh bị chậm trễ.

___________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ/Parent / Guardian Signature

Translation & Interpretation Center
2/2017

________________________________________
Ngày/Date

EH-40
Vietnamese

Lời Khai Của Phụ Huynh Khi Ghi Danh
SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
Tên Học Sinh/Student Name
Ngày Sanh/Date of Birth

Lớp/Grade

Tên Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ/Parent or Guardian Name
Địa Chỉ/Address
Điện Thoại/Telephone Number
Điều Lệ Học Đường Tiểu Bang Pennsylvania §13-1304-A quy định "Trước khi trường thu
nhận bất kỳ học sinh nào thì khi đến ghi danh cho học sinh, phụ huynh, người giám hộ
hoặc người nào khác nuôi dưỡng hoặc chịu trách nhiệm học sinh đó phải tuyên thệ hoặc
xác định rằng em này trước đây hoặc hiện nay có bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học từ
bất kỳ trường công lập hoặc tư nhân tại tiểu bang này hoặc tiểu bang nào khác hay không
vì em có hành vi phạm pháp liên quan đến vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc cố ý gây
thương tích cho người khác hoặc có bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra trong phạm vi
nhà trường."
Xin điền vào phần sau đây:
Tôi xin tuyên thệ hoặc xác định rằng con tôi trước đây đã bị / không (khoanh tròn) đình chỉ học
tập hoặc bị đuổi học, hoặc hiện nay đang bị/không bị (khoanh tròn) đình chỉ học tập hoặc bị đuổi
học từ bất kỳ trường công lập hoặc tư nhân này tại tiểu bang này hay tiểu bang nào khác vì học
sinh này có hành vi phạm pháp liên quan đến vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc cố ý gây thương
tích cho người khác hoặc bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra trong phạm vi nhà trường. Tôi
phải chịu hình phạt theo đạo luật 24 PS § 13-1304-A (b) và 18 Pa C.S.A. § 4904 nếu tôi khai
gian với cơ quan thẩm quyền, và những dữ kiện ở đây là đúng sự thật và chính xác nhất theo như
sự hiểu biết, thông tin và niềm tin của tôi.
Nếu học sinh này đã hoặc hiện đang bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học tại một trường khác, xin điền
vào:
Tên trường mà học sinh bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học/Name of the school from which student was
suspended or expelled:

________________________________________________________________________
Số ngày bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học/Dates of suspension or expulsion:__________________
(Xin vui lòng ghi thêm những trường và số ngày bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học ở trang sau của
tờ này/Please provide additional schools and dates of expulsion or suspension on back of this sheet. .)
Lý do bị đình chỉ học tập/đuổi học (không bắt buộc trả lời)

____________________________
(Chữ Ký Phụ Huynh hoặc Giám Hộ/Signature of Parent or Guardian)

_______________________________
(Ngày/Date)

Cố ý khai gian bất kỳ những thông tin nào kể trên sẽ phạm tội tiểu hình mức độ thứ ba.
Đơn này được giữ như là một phần của hồ sơ kỷ luật học sinh.
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Parental Registration Statement
Vietnamese

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE HỌC SINH
HỌ/LAST NAME

TÊN/FIRST NAME

TÊN TRƯỜNG/NAME OF SCHOOL

NGÀY SINH/DATE OF BIRTH:

NGÀY/DATE:

PHÒNG/ROOM/SECTION:

CẤP LỚP/GRADE:

Kính Gởi Quý Phụ Huynh/Giám Hộ:
Luật pháp tiểu bang Pennsylvania quy định là tất cả học sinh đều phải được khám sức khỏe toàn bộ khi nhập học lần
đầu tiên và khi vào trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.
Vị y tá trường sẽ cho quý vị biết những thông tin về bảo hiểm sức khỏe. Có những chương trình bảo hiểm sức khỏe
miễn phí và rẻ tiền cho những gia đình nào đủ tiêu chuẩn. Khi nào quý vị dẫn con mình đi khám sức khỏe, xin quý vị
hãy đem đơn này đến bác sĩ hoặc phòng khám và gởi trả lại đơn đã điền cho vị y tá trường vào ngày______________.
Tôi ủy quyền cho vị y tá trường được phép trao đổi liên hệ với bác sĩ của con tôi và nếu cần trả lời những vấn
đề liên quan đến sức khỏe của con tôi.
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ________________________________________ Ngày ______________________

HỒ SƠ SỨC KHỎE HỌC SINH – DO PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ ĐIỀN VÀO
1. Con quý vị có bảo hiểm sức khỏe hay không/Does your child have health insurance?
___Có/Yes ___Không/ No

Công Ty/Company? _____________________________

2. Quý vị đưa con mình đi khám sức khỏe ở đâu/Where do you take your child for checkups? ________________
Địa chỉ/Address: ____________________________________________________________________________
Điện thoại/Phone: _____________________________________ Fax: _________________________________
3. Ngày con quý vị khám sức khỏe gần đây nhất/Date of child’s last physical examination? __________________
4. Quý vị đưa con mình đi khám răng ở đâu/Where do you take your child for dental care? __________________
Địa chỉ/Address: ___________________________________________________________________________
Điện thoại/Phone: _____________________________________ Fax: ________________________________
5. Ngày con quý vị khám răng gần đây nhất/Date of child’s last dental examination? _______________________
6. Hiện nay con quý vị có đang uống thuốc hay không/Does your child take any medicine now?
Có/Yes

Không/No

THUỐC/MEDICINE

Nếu có, xin hãy ghi xuống đây/If yes, list below:

LIỀU LƯỢNG/DOSAGE

THỜI GIAN UỐNG/FREQUENCY

7. Con quý vị có bị dị ứng hay không/Does your child have any allergies?

Có/Yes

REASON/LÝ DO

Không/No

Nếu có, là dị ứng gì/If yes, to what _____________________
8. Con quý vị có những hoạt động gì bị hạn chế hay không/Does your child have any activity restrictions?
Có/Yes

Không/No

Nếu có, hãy giải thích/If yes, explain? _________________________
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S-865 (Vietnamese)

9. Con quý vị có còn vấn đề sức khỏe gì không/Does your child have any existing Health Conditions?
Có/Yes

Không

Nếu có, hãy kể ra/If yes, list below:

________________________ _________________________ _______________________
10. Con quý vị có thường xuyên được điều trị/trị liệu hoặc trải qua những cuộc xét nghiệm nào không/Does your
child receive treatment/therapy or undergo any testing procedures?

Có/Yes

Không

Nếu có, xin ghi rõ loại xét nghiệm nào và bao nhiều lần/If yes, please indicate kind and how often taken?
_____________________________________________________________________________________
11. Đánh dấu vào ô này nếu quý vị không muốn phát thuốc Acetaminophen (Tylenol) cho con quý vị, nếu cần/Check
this box if you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child, as needed:
12. Đánh dấu vào ô này nếu quý vị không muốn phát thuốc Ibuprofen (Motrin) cho con quý vị, nếu cần/Check this
box if you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as needed:
Lưu ý quan trọng: SDP có thể phát thuốc Acetaminophen hoặc Ibuprofen cho con quý vị nếu quý vị không phản đối.

HÃY ĐÁNH DẤU VÀO Ô ĐỂ CHO BIẾT NHỮNG BỆNH NÀO MÀ CON QUÝ VỊ ĐÃ/ĐANG BỊ
PLEASE CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS/HAS HAD
 Suyễn/Asthma

 Nha khoa/Dental

 Thiếu máu/Anemia

 Tiểu đường/Diabetes

 Thấp khớp/Arthritis

 Ma túy/Rượu

 Hành vi/Tình cảm/
Behavior/Emotional
 Rối loạn máu
Blood disorder
 Ung thư/Cancer
 Đậu mùa ở tuổi ______

Drug/Alcohol

 Nhập viện (Phẫu thuật))
Hospitalized (Surgery)
 Học chậm
Learning problem

 Sinh non (dưới 5 pao)
Premature Birth (Under 5lbs)
 Động kinh/Seizures
 Nói chuyện khó khăn

 Bệnh chàm/Eczama

 Bệnh phổi/Lung disease

 Thường bị cảm

 Ngộ độc chì/Lead poisoning  Lao/Tuberculosis

Frequent colds
 Lãng tai
Hearing Difficulty

Chicken Pox at age: _____  Bệnh tim/Heart
 Cao máu

Speech difficulty

 Viêm màng não/Meningitis

 Vấn đề về mắt/Vision problems

 Cơ / xương / Khớp

 Vấn đề về tiểu tiện/Thận

Muscle/Bone/Joints

Urinating Problem / Kidney

 Khuyết Tật
Physical disability

High Blood Pressure

Lời bình bổ sung/Addtional Comments: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA - DỊCH VỤ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

YÊU CẦU ĐƯỢC SỬ DỤNG DƯỢC PHẨM, CHỮA TRỊ HOẶC CÁC Y CỤ KHÁC TRONG NHÀ TRƯỜNG
REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION, TREATMENTS OR EQUIPMENT IN SCHOOL
(Xin xem thông báo cho bác sĩ và phụ huynh ở trang sau /Please see message to physician and parent on back of form)
Physician, Please note: Fill in all of the spaces. Missing information will cause the form to be returned to you. This will
cause a delay in your patient receiving medication/treatment. A separate request is needed for each medication.
Tên Của Bệmh Nhân/Học Sinh/Name of patient/student

Ngày Sanh /DOB

Trường /Số /School/ORG.#

Địa Chỉ/Address/Zip

Phòng/ Lớp/ Room/book No.

Văn Phòng Vùng

PID

Regional Office

Chẩn Đoán/Diagnosis:
Nguyên nhân học sinh phải uống thuốc trong trườmg/Reason medication must be given in school:
________________________________________________________________________________________
Tên thuốc/ Y cụ / Chữa trị/Name of medication
/equipment/treatment:

Liều Lượng/Dose

Uống thuốc vào giờ nào/Time(s) to be given in school:

Tổng số lượng thuốc trong vòng 24 giờ
Total dosage per 24 hrs.

Ngày bắt đầu uống thuốc /Date begin:

Ngày cuối /Date end:

Hưóng dẫn về việc cho uống thuốc/Cách sử dụng /Instruction for administration/utilization:
________________________________________________________________________________________
Cấm dùng thuốc/Contraindications:
________________________________________________________________________________________

Kính Gởi Hiệu Trưởng:
 Tôi ủy quyền cho nhân viên mà trường chọn được phép quản lý
thuốc, hoặc sử dụng y cụ hoặc máy móc do bác sĩ của con tôi cho
toa. Chữ ký của vị bác sĩ ở dưới tờ đon này.
 Thuốc có thể do vị y tá trường phát. Trong trường hợp vị y tá trường
vắng mặt thì hiệu trưởng hoặc người đại diện có thể thực hiện điều
này.
 Con tôi có thể tự dùng thuốc /y cụ nếu được xác định là thích hợp
dưới sự trông nom của vị y tá nhà trường.
 Tôi ủy quyền cho y tá của trường được phép liên hệ với bác sĩ của
con tôi, và ngược lại bác sĩ sẽ trả lời những gì có liên quan đến thuốc
men/y cụ và/hoặc việc chữa trị cho con tôi.
To the Principal
 I authorize selected school personnel to administer the indicated
medication, or to use the equipment or machinery as prescribed by
my child’s healthcare provider, whose signature appears on this
form.
 Medication ia to be administered by the Vertified School Nurse. In
the absence of the Certified School Nurse, it may be administered by
the Principal or his/her designees.
 My child may self-administer medication/equipment as determined
appropriate by the school nurse.
 I authorize the school nurse to communicate with my child’s
healthcare provider, and my health care provider to reply, as needed
regarding this medication/equipment and/or my child’s response.

Phản ứng phụ/Side effects:
________________________________________________________________________________________

Chữ Ký Phụ Huynh ________________ Điện thoại _________________
Parent signature
Telephone

Cách chữa trị phản ứng phụ/ Phải làm gì: /Treatment of side effects/action to be taken:
________________________________________________________________________________________

Ngày ký ________________ Điện thoại khẩn_____________________
Date signed
Emergency number

Cần giới hạn về sinh hoạt không /Is any restriction on activity necessary?
___Có/Yes ___Không/No
Nếu có, hãy kể ra /If yes, describe:__________________________________________________________
Em học sinh có uống thuốc gì khác không/Is student taking any other medication? ___Có/Yes
___Không/No Nếu Có, Hãy Kể Ra /If yes, name of medications___________________________________
Gia đình của em học sinh có giữ y cụ giống như vầy tại nhà không? Is similar equipment kept by the child’s
family at home?
___Có/Yes ___Không/No
In tên bác sĩ /Chứng nhận /Print name of health care provider/credentials
Điện thoại/Telephone
Địa chỉ/Address

Điện thoại Khẩn /Emergency #

Chữ ký của bác sĩ/Signature of health care provider

Ngày ký/Date signed

Translation and Interpretation center
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Cho phù hợp với thủ tục hiện hành của Sở Giáo Dục
In accordance with current school district procedure




Tôi đã đánh giá học sinh này và em đã tỏ ra có khả năng và có thể tự
sử dụng thuốc /chữa trị một mình (___) Có (___) Không/I have
assessed this student and he/she has demonstrated competencecy and
may self- administer this medicationtreatment (___) Yes No (___)
Việc quản lý thuốc được phê chuẩn vào ngày /, the administration of
this medication was approved on:___________________________ .
Ngày /Date

Chữ ký của y tá /Signature of School Nurse________________________
Điện thoại của y tá /Telephone of School Nurse _____________________

MED-1
Vietnamese

Thông Báo Cho Bác Sĩ

To the physician
Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school. Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.
However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to
administer medication. In some cases, students may self-administer their medication.
School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such
equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom. Instruction for use and precautions should be spelled out in detail.
(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request
is required for each medication or treatment).
When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to
submit written detailed information to the School Nurse. This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by
the parent. Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur.
Please fill in all of the spaces. Missing information will cause the form to be returned to you. This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment.
Thank you.
School Health Services

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(A message to parents)
Kính Thưa Quí Phụ Huynh:
一 Một số học sinh cần phải dùng thuốc hoặc những y cụ đặc biệt mới có thể hoạt động bình thường tại lớp được. Thực hiện được việc này tại nhà thì thật là lý tưởng. Nếu như giờ
uống thuốc /sử dụng y cụ xảy ra vào lúc con của quí vị đang có mặt tại trường và giờ giấc này không thể thay đổi được thì quí vị có thể yêu cầu vị y tá của trường hoặc hiệu trưởng
cho con mình được dùng thuốc tại trường.
__ Khi các thứ thuốc/ cách điều trị cho con quí vị vượt quá hoặc khác với tiêu chuẩn do cơ quan FDA hoặc hãng bào chế phê chuẩn, quí vị hoặc bác sĩ sẽ phải nộp giấy tờ bổ sung
cho vị y tá nhà trường trước khi được phê duyệt. Một khi được y tá nhà trường chấp thuận lời yêu cầu, quí vị phải mang đến trường thuốc có ghi nhãn hiệu rõ ràng và do dược sĩ
đóng gói. Lọ thuốc phải có nắp khóa an toàn và trên nhãn hiệu phải bao gồm:
Tên bệnh nhân
Ngày ghi toa thuốc (hiện hành)
Tên tiệm thuốc tây
Tên thuốc, liều lượng, ngày hết hạn (nếu có liên quan)
Địa chỉ và điện thoại của tiệm thuốc tây
Hướng dẫn việc sử dụng thuốc
Số toa thuốc
Tên của bác sĩ
Đối với các y cụ đặc biệt, trường chỉ cung cấp dịch vụ nếu quí vị có các y cụ như vậy tại nhà. Quí vị phải mang y cụ đến trường cũng như sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết.
Sau khi yêu cầu được chấp thuận, quí vị sẽ mang y cụ đến trường và chỉ cách sử dụng cho nhân viên do trường chọn. Y cụ phải kèm theo với hướng dẫn cách vận hành máy.
Thủ tục này phải được lặp lại mỗi niên học và/hoặc mỗi khi thay đổi liều thuốc.
Nếu con quí vị mang thuốc đến trường để tự mình uống kể cả thuốc không cần toa, quí vị nên cho hiệu trưởng biết đó là thuốc gì và để trị bệnh gì.
Phụ huynh/người giám hộ phải tự mình đến trường lấy về những thuốc không xài hoặc đã hết hạn hoặc nhờ 1 người lớn có trách nhiệm mang thơ ủy quyền của quí vị đến lấy thuốc
về. Chúng tôi sẽ vứt bỏ các thuốc nào không xài đến trong vòng 10 ngày hoặc vào ngày cuối của năm học mà vẫn không được quí vị đến mang về.
Nếu quí vị có thắc mắc gì về thủ tục này, xin liên lạc với y tá hoặc hiệu trưởng của trường.
Cám Ơn.

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: www.philasd.org/language/vietnamese
Translation and Interpretation center
2/2017
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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
DỊCH VỤ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
BÁO CÁO KHÁM SỨC KHỎE / REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION
Tên Họ Học Sinh /Name of Student

Ngày Sanh /Date of Birth

Số Thẻ Học Sinh / Student ID

Tên Trường /Name of School

Phòng/Khối /Room/Section/Book

Ngày khám /Date Issued

Lớp /Grade

GỞI PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ:
Tôi ủy quyền cho vị y tá trường được phép liên lạc với bác sĩ của con tôi và nếu cần bác sĩ của con tôi trả lời những vấn đề liên quan đến sức
khỏe của cháu./ I authorize the school nurse to communicate with my child’s health care provider and my health care provider to reply as
needed regarding my child’s care.
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ/ Parent Guardian Signature: ________________________________ Ngày/Date: _____________________
GỞI NHÂN VIÊN Y TẾ (Xin điền đầy đủ vào đơn) / TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items)
Theo luật của tiểu bang Pennsylvania quy định mọi học sinh theo học những trường trong tiểu bang phải được chủng ngừa và khám định kỳ.
Phụ huynh phải chịu trách nhiệm về chi phí. VIỆC CHỦNG NGỪA NÀY LÀ BẮT BUỘC ĐỂ ĐƯỢC ĐI HỌC.
Pennsylvania law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic medical examinations. Payment for
these examinations is the responsibility of the parent/guardian. THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.

HỒ SƠ CHỦNG NGỪA / RECORD OF VACCINE ADMINSTRATION
Please attach complete immunization record including serology results if available
Xin kèm theo toàn bộ hồ sơ chủng ngừa kể cả kết quả thử máu nếu có
Dị Ứng
Lần cuối tăng cường PPD
Kết quả ______________mm
Allergies________
Date of last PPD___________
Result __________________mm
Em nhỏ có bảo hiểm sức khỏe hay không？ __ Có
__Không /Does this student have health insurance? __Yes __No
Tên công ty bảo hiểm /Name of Insurance Provider：_________________

ĐIỀN VÀO NHỮNG PHẦN SAU /RECORD THE FOLLOWING
without glasses/Không kiếng: Phải /R____ Trái /L____
with glasses/
Có kiếng: Phải/R____Trái /L____

1.

Nhạy bén của Thị Giác /Visual acuity

2.

Kiểm tra Thính Giác /Audiometric screening Phải/R ___Trái /L/___

4.

Chiều cao /Height _____ bộ／phân /Inches/cm Trọng lượng /Weight ______Pao/ký /lb./kg

3. (BP)______________________________

Phân vị BMI /BMI percentile_________
5.

Kiểm tra chứng vẹo xương sống /Scoliosis screening: __ Bình thường /Normal ___Bất thường /Abnormal
___Chuyển đi /Referred ___Không Chuyển /No Referral

6.

Đề nghị những hoạt động /Activity Recommendation: ______ Hoạt động toàn bộ /Full Physical Activity
_____Hoạt động có giới hạn /Phải điền đủ vào Đơn Miễn học /Chương Trình Giảm Thể Dục MEH-23
Restricted Physical Activity Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification Form MEH-2;
Ghi rõ các giới hạn /Specify Restrictions :_______________________________________________________________________

7.

Kể ra các loại thuốc đang dùng /List all medications currently being taken:
Thuốc / Medication ___________________________________________ Lý do/Reason::_________________________________

8.

Kể ra các chứng bệnh ở quá khứ hoặc do kiểm tra /List all problems by history or examination. Hãy khoanh tròn tình trạng
bệnh/Circle status of problem
1.____________________________________ Đang được chữa/Under care) Chữa xong /Care completed Chuyển đi /Referred
2.____________________________________ Đang được chữa/Under care Chữa xong /Care completed Chuyển đi /Referred
3.____________________________________ Đang được chữa/Under care Chữa xong /Care completed Chuyển đi /Referred
___ Không nhận ra bệnh /No Problems Identified

Chú thích／Theo dõi để được chữa trị／Hướng dẫn đặc biệt cho trường: /Comments/follow-up treatment plan/Special instructions to
school:
Chữ ký (bắt buộc）/Signature Required

Điện Thoại /Telephone

Địa chỉ /Address

Fax:
Ngày khám /Date of Exam

Translation and Interpretation Center (2/2017)

Mộc của cơ quan y tế (Bắt buộc)
Care Provider office stamp (Required))

MEH-1 (Vietnamese)

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
Văn Phòng Quyền Hạn & Trách Nhiệm Của Học Sinh
440 N. Broad Street, Lầu 2
Philadelphia, PA 19130
Rachel Holzman
Trưởng Phòng

Đơn Từ Chối Giao Ra Danh Sách Thông Tin
Sở Giáo Sục Philadelphia có thể tiết lộ một cách thích đáng “Danh Sách Thông Tin” mà không cần có văn bản cho phép trừ
phi quý vị báo cho Sở Giáo Dục làm ngược lại thủ tục của Sở.
Danh Sách Thông Tin bao gồm các mục như sau: tên họ; địa chỉ; điện thoại; ngày và nơi sanh; lĩnh vực học tập; việc tham
gia vào các hoạt động được thừa nhận và thể thao; chiều cao/trọng lượng, nếu là đội viên của đội điền kinh; số ngày hiện diện
tại trường, trình độ, việc khen thưởng, hình ảnh, thời khóa biểu; các trường đã từng theo học trước đây; và ngôn ngữ chánh.
Mục tiêu đầu tiên của danh sách thông tin là cho phép Sở Giáo Dục đưa các loại thông tin về hồ sơ học tập của con quý vị
vào trong các ấn bản học đường, kể cả tên và vai diễn của học sinh được ghi trong chương trình biểu diễn của 1 vở kịch; báo
trường; ấn bản kỷ yếu hằng năm, có tên trong danh sách học sinh giỏi hoặc các giải thưởng khác; chương trình tốt nghiệp;
danh sách các hoạt động thể thao như là bóng rổ trong đó có ghi sức nặng và chiều cao của các đội viên.
Theo yêu cầu, những thông tin này có sẵn để giao cho những tổ chức thích hợp bên ngoài. Các tổ chức thích hợp này bao
gồm, nhưng không giới hạn, cơ quan cấp học bổng, các trường kỹ thuật/hướng nghiệp, và những cơ quan có thể tuyển dụng
nhân viên. Để thừa nhận quyền riêng tư của gia đình, chính sách của Sở Giáo Dục là sẽ không giao danh sách thông tin cho
các tổ chức kinh doanh.
Theo yêu cầu, phụ huynh hoặc học sinh đủ tư cách (18 tuổi hoặc lớn hơn) có quyền từ chối việc giao ra danh sách thông tin.
Nếu quý vị muốn từ chối việc tiết lộ danh sách thông tin mà trước đây không có viết đơn đồng ý, xin vui lòng điền và trả lại
cả tờ đơn này lại cho trường của con quý vị trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày con quý vị ghi danh học. Một khi đơn
này đã được điền và gởi trả lại cho trường thì việc lựa chọn của quý vị sẽ không thay đổi cho đến khi nào quý vị điền và nộp
1 tờ đơn mới. Dùng từng tờ đơn cho mỗi đứa con. Chỉ gởi trả lại đơn này khi quý vị KHÔNG muốn tiết lộ danh sách

thông tin.
Tôi KHÔNG muốn tiết lộ danh sách thông tin và yêu cầu MỘT trong những điều sau đây:
 Không tiết lộ danh sách thông tin của học sinh vào bất cứ lúc nào. Không giao thông tin cho các ấn bản học
đường, sinh hoạt học đường, các trường hướng nghiệp, cơ quan cấp học bổng và công ty tuyển dụng nhân viên.
 Không tiết lộ danh sách thông tin của học sinh vào bất cứ lúc nào ngoại trừ cho ấn bản học đường, các sinh hoạt
học đường và những tổ chức thích hợp bên ngoài.
 Không tiết lộ danh sách thông tin của học sinh vào bất cứ lúc nào ngoại trừ cho ấn bản học đường và các sinh hoạt
học đường.
 Không tiết lộ danh sách thông tin của học sinh cho cơ quan tuyển quân (đối với lớp 11 và 12 mà thôi)
 Tôi không cho phép con tôi trả lời cuộc khảo sát ý kiến liên quan đến một hay nhiều lĩnh vực ghi trong thông báo
PPRA.

Tên Học Sinh (in tên vào)

Tên Trường (in tên vào)

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ (in tên vào)

Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ

_____________________________________
Ngày

____________________________________________________
Chữ Ký Học Sinh (Nếu 18 tuổi hoặc lớn hơn)
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Số Thẻ Học Sinh

FERPA (Release of Directory Information Opt-out)
Vietnamese

Bản Sao Cho Phụ Huynh
Đạo Luật Quyền Riêng Tư Và Giáo Dục Của Gia Đình (FERPA)
Thông Báo Về Danh Sách Thông Tin
Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Giáo Dục Của Gia Đình (FERPA), một luật liên bang, đòi hỏi Sở Giáo
Dục Philadelphia với một số ngoại lệ, có được văn bản đồng ý của quý vị trước khi tiết lộ thông tin cá
nhân từ các hồ sơ giáo dục của con em quý vị. Tuy nhiên, Sở Giáo Sục Philadelphia có thể tiết lộ một
cách thích đáng “Danh Sách Thông Tin” mà không cần có văn bản cho phép trừ phi quý vị báo cho Sở
Giáo Dục làm ngược lại thủ tục của Sở. Mục đích chính của Danh Sách Thông Tin là cho phép Sở
Giáo Dục đưa các thông tin từ hồ sơ giáo dục của con quý vị vào một số ấn phẩm của nhà trường. Ví
dụ bao gồm:
● Bảng áp phích quảng cáo có ghi vai diễn của học sinh trong chương trình biểu diễn của 1 vở kịch;
● Kỷ yếu hàng năm của trường;
● Bằng danh dự hoặc trong danh sách công nhận;
● Chương trình tốt nghiệp; và
● Bản tin hoạt động thể thao, như là đấu đô vật, có ghi trọng lượng và chiều cao của các thành viên
trong nhóm.
Danh Sách Thông Tin là thông tin chung, nếu được công bố, không được xem là có hại hoặc đụng
chạm đến sự riêng tư, cũng có thể được tiết lộ cho các tổ chức bên ngoài mà không cần có sự đồng ý
trước bằng văn bản của phụ huynh. Các tổ chức bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn, các công
ty sản xuất nhẫn cho lớp hoặc công ty xuất bản sách kỷ yếu. Ngoài ra, theo như Đạo Luật Giáo Dục
Tiểu Học và Trung Học Năm 1965 (ESEA), hai luật pháp liên bang yêu cầu các Cơ Quan Giáo Dục
Địa Phương (LEAs) cung cấp cho cơ quan tuyển quân, theo yêu cầu, các thông tin như sau - tên, địa
chỉ và danh sách điện thoại - trừ phi phụ huynh đã khuyên LEA là họ không muốn tiết lộ thông tin của
học sinh mà không có được sự đồng ý trước của họ bằng văn bản.
Nếu quý vị không muốn Sở Giáo Dục tiết lộ Danh Sách Thông Tin từ các hồ sơ giáo dục của con mình
mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản thì quý vị phải thông báo cho Sở bằng văn bản trong vòng
mười (10) ngày kể từ ngày con quý vị ghi danh học. Sở giáo Dục đã xác định các thông tin sau đây là
Danh Sách Thông Tin:










Tên học sinh
Địa chỉ
Danh sách điện thoại
Ngôn ngữ chính
Hình ảnh
Ngày và nơi sanh
Ngành học chánh
Số ngày đến trường
Cấp lớp
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Sự tham gia vào những sinh hoạt chính thức cũng như thể thao
Sức nặng và chiều cao nếu là thành viên của đội điền kinh
Trình độ, bằng danh dự, và phần thưởng nhận được
Cơ quan giáo dục và học viện đã theo học gần đây nhất
Số thẻ học sinh, số thẻ người dùng, hoặc các thẻ chứng minh cá
nhân để sử dụng trên hệ thống điện tử nhưng không thể sử dụng
để lấy hồ sơ học tập mà không cần số pin, mật mã, v.v.. (SSN
của học sinh, toàn bộ hay một phần, không thể được sử dụng với
mục đích này.)

FERPA (Notification for Directory Information)
Vietnamese

Bản Sao Cho Phụ huynh
Thông Báo PPRA và Đơn Đồng Ý/Từ Chối Không Tham Gia Vào Các Hoạt Động Cụ Thể

Hiệu Chỉnh Bảo Vệ Quyền Hạn Của Học Sinh (PPRA), 20 U.S.C. § 1232h, yêu cầu Sở Giáo
Dục thông báo cũng như được sự đồng ý của quý vị hoặc cho phép quý vị từ chối không để con
em mình tham gia vào sinh hoạt nào đó của trường. Các sinh hoạt này bao gồm công tác khảo sát
học sinh, phân tích, hoặc đánh giá về 1 hoặc nhiều hơn trong 8 lĩnh vực sau đây (“giữ kín những
thông tin của cuộc khảo sát”):
1. Quan hệ chính trị hoặc tín ngưỡng của học sinh hoặc phụ huynh của các em;
2. Rắc rối về tinh thần hoặc tâm lý của học sinh hoặc gia đình các em;
3. Hành vi hoặc thái độ về tình dục;
4. Hành vi bất hợp pháp, khó gần gũi, tự buộc tội hoặc tự hạ phẩm giá;
5. Đánh giá phê phán người có quan hệ mật thiết trong gia đình;
6. Về pháp lý được giữ bí mật các quan hệ (thí dụ như là luật sư, bác sĩ, hoặc giáo sĩ);
7. Thờ phụng 1 tôn giáo, quan hệ, hoặc tín ngưỡng của học sinh hoặc phụ huynh; hoặc
8. Lợi tức, khác hơn mức quy định của luật pháp để đủ tiêu chuẩn tham gia vào chương
trình.
Yêu cầu này cũng được áp dụng cho việc thu thập, tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin của học
sinh với mục đích tiếp thị (“Khảo sát về tiếp thị”), kiểm tra sức khỏe và khám bệnh.
Sở Giáo Dục sẽ cung cấp cho các phu huynh, trong thời gian hợp lý, trước khi thực hiện cuộc
khảo sát và các hoạt động. Thông báo về cuộc khảo sát và các hoạt động sẽ tạo cơ hội để quý vị
từ chối không cho con em mình tham gia và cũng là cơ hội để xem xét lại các cuộc khảo sát.
(Xin lưu ý rằng theo như luật pháp tiểu bang thông báo này và đơn đồng ý / từ chối chuyển từ
phụ huynh sang bất kỳ học sinh nào 18 tuổi hoặc thiếu niên tự lập.)
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