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YÊU CẦU CUNG CẤP CÁC GIẤY TỜ VỀ SỨC KHỎE 
 REQUEST FOR MEDICAL INFORMATION 

 
Tên Học Sinh /Student’s Name：________________________________   Phòng /Room/Book______ 
Ngày Sanh /DOB：____________________   Trường /School：______________________________ 
 
Kính Thưa Phụ Huynh/Giám Hộ: 
 
Luật của Tiểu Bang Pennsylvania yêu cầu mỗi trường phải giữ hồ sơ sức khỏe của từng học sinh. Thêm vào, mọi 
học sinh đều được y tá của trường kiểm tra thị giác, thính giác và sự tăng trưởng. Học sinh nào có kết quả kiểm 
tra xấu sẽ được chuyển đến bác sĩ thích hợp để được khám nghiệm thêm nữa.  
 
Chúng tôi cần các tài liệu từ bác sĩ của con quí vị để cập nhật hồ sơ sức khỏe của cháu. Xin quí vị yêu cầu bác sĩ  
điền vào tờ đơn kèm theo và gởi trả lại cho y tá của trường càng sớm càng tốt. Hồ sơ nào mà chúng tôi cần sẽ 
được đánh dấu dưới đây: 
 
 ___Giấy Chủng Ngừa 
 
 ___Giấy Khám Sức Khỏe（MEH-1） 
 
 ___Giấy Khám Răng（MEH-155） 
 
 ___Báo Cáo Đi Đến Các Dịch Vụ Sức Khỏe（M-34） 
 
 ___Giấy Gởi Đi Khám Mắt（M-144). Mang tờ đơn này đến bác sĩ nhãn khoa 
  
 ___Giấy Gởi Đi Khám Tai （M-117). Mang tờ đơn này đến bác sĩ của cháu hoặc bác sĩ chuyên khoa tai. 
 

___Thơ Yêu Cầu Cấp Thuốc（MED-1). Học sinh nào phải uống thuốc tại trường thì bác sĩ của em phải 
điền vào đơn này. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng phải ký vào tờ đơn.   

 
___Tờ Cho Phép Tiết Lộ Dữ Kiện（M-68). Xin điền vào đơn này nếu quí vị muốn cho Vị Y Tá Nhà 

Trường liên hệ trực tiếp với bác sĩ của cháu. Đồng thời quí vị phải gởi tên, địa chỉ và số điện thoại 
của bác sĩ. 

 
___Giấy Miễn Học Môn Thể Dục (MEH-23) 
 
___Khác: ______________________________________________________________________ 

 
 
Xin liên lạc với tôi nếu quí vị cần tìm bác sĩ hoặc muốn có bảo hiểm sức khỏe cho cháu. 
Y Tá Trường /School Nurse__________________________________________________________ 
 
Điện Thoại /Phone__________________________  Số Fax /Fax_________________________    
 
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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