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NHA HỌC CHÁNH PHILADELPHIA  -   DỊCH VỤ Y TẾ HỌC ĐƢỜNG   

  YÊU CẦU ĐƯỢC SỬ DỤNG DƯỢC PHẨM HOẶC MÁY HÚT, MÁY Ô XI HOẶC CÁC Y CỤ KHÁC TRONG NHÀ TRƯỜNG  

REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION OR USE OF SUCTION, OXYGEN OR OTHER 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.   

 

Kính Gởi Hiệu Trƣởng 

 

Tôi ủy quyền cho nhân viên do trƣờng chọn đƣợc 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 dƣới tờ đon này. 

Con tôi có thể tự dùng thuốc /y cụ dƣới sự trông nom của vị y tá nhà 

trƣờng. 

Tôi ủy quyền cho y tá của trƣờng đƣợc phép liên hệ với bác sĩ của con tôi, 

và ngƣợc lại bác sĩ sẽ trả lời những gì có liên quan đến thuốc men/y cụ 

và/hoặc việc đối phó với 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. 

 

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. 

 

Chữ Ký Phụ Huynh ________________ Điện thoại  _________________ 

                                   Parent signature                                  Telephone 

 

Ngày ký ________________  Điện thoại khẩn_____________________ 

                     Date signed                                          Emergency number 

 

 

Cho phù hợp với thủ tục hiện hành của Nha Học Chánh, việc quản lý 

thuốc được phê chuẩn vào ngày /In accordance with current school 

district procedure, the administration of this medication was approved 

on: 

 

______________________________________________ 

Ngày /Date 

(Giữ Lại Tại Trường /Retain in school) 

 

 

Chữ ký của y tá (Signature of School Nurse)________________________ 

Điện thoại của y tá (Telephone of School Nurse) _____________________ 

Tên Của Bệmh Nhân/Học Sinh/Name of patient/student 

 

Địa Chỉ/Address/Zip Phòng/ Lớp/ Room/book No. 

 

 

Ngày Sanh /DOB 

 

Trƣờng /Số /School/ORG.# Văn Phòng Vùng / 

Regional Office 

 

PID 

Chẩn Đoán/Diagnosis: 

 

Nguyên nhân học sinh phải uống thuốc trong trƣờmg/Reason medication must be given in school: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Tên thuốc/ Y cụ / Chữa trị/Name of medication 

/equipment/treatment: 

Liều Lƣợng/Dose 

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

 

Tổng số lƣợng thuốc trong vòng 24 giờ/ 

Total dosage per 24 hrs. 

Ngày bắt đầu uống thuốc /Date begin: Ngày cuối /Date end: 

Hƣóng dẫn về việc cho uống thuốc/Cách sử dụng /Instruction for administration/utilization: 

________________________________________________________________________________________ 

Cấm dùng thuốc/Contraindications: 

________________________________________________________________________________________ 

Phản ứng phụ/Side effects: 

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

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 nhƣ 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 
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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 thƣờng tại lớp đƣợc. Thực hiện đƣợc việc này tại nhà thì thật là lý tƣởng. Nếu nhƣ giờ 

uống thuốc /sử dụng y cụ xảy ra vào lúc con của quí vị đang có mặt tại trƣờng và giờ giấc này không thể thay đổi đƣợc thì quí vị có thể yêu cầu vị y tá của trƣờng hoặc hiệu trƣởng 

cho con mình đƣợc dùng thuốc tại trƣờng.  

__ Khi các thứ thuốc/ cách điều trị cho con quí vị vƣợt 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 trƣờng trƣớc khi đƣợc phê duyệt. Một khi đƣợc y tá nhà trƣờng chấp thuận lời yêu cầu, quí vị phải mang đến trƣờng thuốc có ghi nhãn hiệu rõ ràng và do dƣợc 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 lƣợng, ngày hết hạn (nếu có liên quan)  

Địa chỉ và điện thoại của tiệm thuốc tây  Hƣớng dẫn việc sử dụng thuốc 

Số toa thuốc    Tên của bác sĩ 

 

Đối với các y cụ đặc biệt, trƣờng chỉ cung cấp dịch vụ nếu quí vị có các y cụ nhƣ vậy tại nhà. Quí vị phải mang y cụ đến trƣờng cũng nhƣ  sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết.  

Sau khi yêu cầu đƣợc chấp thuận, quí vị sẽ mang y cụ đến trƣờng và chỉ cách sử dụng cho nhân viên do trƣờng chọn. Y cụ phải kèm theo với hƣớng dẫn cách vận hành máy.   

Thủ tục này phải đƣợc lặp lại mỗi niên học và/hoặc mỗi khi thay đổi liều thuốc. 

Nếu con quí vị mang thuốc đến trƣờng để tự mình uống kể cả thuốc không cần toa, quí vị nên cho hiệu trƣởng biết đó là thuốc gì và để trị bệnh gì.   

Phụ huynh/ngƣời giám hộ phải tự mình đến trƣờng lấy về những thuốc không xài hoặc đã hết hạn hoặc nhờ 1 ngƣời 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 đƣợc quí vị đến mang về.  

Nếu quí vị có thắc mắc gì về thủ tục này, xin liên lạc với y tá hoặc hiệu trƣởng của trƣờng.  

 

Cám Ơn. 
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