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Nha Học Chánh Philadelphia 
Dịch Vụ Y Tế Học Đường 

School Health Services 
 
 
 
 

 Thỉnh Cầu Được Chuyên Chở Vì Lý Do Sức Khỏe Do Bác Sĩ Xác Nhận 
 MEDICAL TRANSPORTATION REQUEST-PHYSICIAN CERTIFICATION 

 
 
 
 

Tên Học Sinh /Student’s Name 
 

Số Thẻ Học Sinh /Student I. D. Ngày Sanh /Date of Birth 

Địa Chỉ /Home Address 
 

Trường /School 
 

Địa Điểm /Location No. Vùng /Region 
 
 
 

XIN NỘP TRẢ LẠI CHO Y TÁ TRƯỜNG SAU KHI BÁC SĨ ĐIỀN VÀO 
 TO BE COMPLETED BY THE STUDENT’S PHYSICIAN AND RETURNED TO THE SCHOOL NURSE 

 
Học sinh có tên trên đây yêu cầu được Nha Học Chánh đưa rước bằng xe trường vì lý do sức 
khỏe. Yêu cầu này đang được cứu xét. Xin ghi rõ chi tiết lý do sức khỏe dựa theo các dữ liệu sau:  
The above student is requesting transportation to and from school by the School District of Philadelphia for medical reasons.  This 
request is under consideration.  Please document in detail the medical justification for the same with the following information 
 
1.Chẩn Đoán /Diagnosis:______________________________________________________ 
 
2.Ngày Khám /Date of onset：___________________________________________________ 
 
3.Những lý do sức khỏe nào mà học sinh không thể đi bộ, hoặc đi xe buýt công cộng đến trường 
Medical reason(s) student can not walk or take public transit to and from school: 
________________________________________________________________________ 
 
4.Khi nào thì quí vị cho là em học sinh đến trường mà không cần dịch vụ chuyên chở? /When do you 

expect the student to be able to get to and from school without transportation services?  
________________________________________________________________________ 
 
5.Học sinh sẽ được đưa rước tại bến đậu xe qui định trừ phi việc này có hại cho em. Xin đưa ra 
những lý do sức khỏe nào mà học sinh không thể được đưa rước tại bến đậu xe qui định. /The student 
will be picked up and dropped off at a designated school bus stop unless this is contraindicated.  Please give medical reasons student 
can not be picked up and dropped off at a designated bus stop: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Tên Bác Sĩ (IN)/Name of Physician (PRINT) 
 
 

Chữ Ký Bác Sĩ /Signature of Physician Ngày /Date 

Địa Chỉ /Address 
 
 

Điện Thoại /Phone 

 
 
 
 

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: www.philasd.org/language/vietnamese 
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