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Nha Học Chánhh Philadelphia 

BÁO CÁO VỀ VIỆC KHÁM RĂNG CÁ NHÂN/REPORT OF PRIVATE DENTAL EXAMINATION 

Tên Trường /Name of School 

 

Số Thẻ Học Sinh /Student ID Ngày Cấp /Date Issued 

Tên Học Sinh /Name of Student 

 

 Ngày Sanh /DOB  Lớp / Phòng /Rm/Sec/Bk   Cấp Lớp /Grade 

Gởi Đến Nha Sĩ: 

Luật của tiểu bang Pennsylvania đòi hỏi học sinh của tiểu bang phải đi khám răng theo các hạn kỳ ấn định (khi bắt đầu đi học, 

lúc học lớp 3, và học lớp 7). Đây là điều kiện bắt buộc để được đi học. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm phải trả tiền 

cho các lần khám này. Nếu học sinh hoặc gia đình không có bảo hiểm sức khỏe, y tá học đường có thể giúp gia đình nộp đơn 

xin bảo hiểm sức khỏe. Xin kèm theo một bản khám răng cho học sinh hay điền vào các dữ kiện dưới đây. Cám ơn sự cộng tác 

của quí vị.  

To the dentist 

Pennsylvania law requires that students attending school in the Commonwealth receive periodic dental examinations at stated 

intervals (upon original entry, while in third grade, and while in seventh grade).  These examinations are required for school 

attendance.  Payment for these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  If the student/family does not have 

health insurance, the school nurse will help the family apply for health insurance.  Please attach a copy of the student’s dental 

examination or record the data below.  Thank you for your cooperation. 

Đang Chữa Trị / Đã Bắt Đầu Việc Chữa Trị 

Under Treatment/Work Begun 

Hoàn tất /Không Cần Chữa Trị 

Complete of Work/No Treatment Necessary 

Ngày bắt đầu chữa răng /Date Work Begun 

 

  □ Không cần chữa trị /No treatment Required now 

Những ngày hẹn kế tiếp /Scheduled follow-up appointments □ Đã hoàn tất việc chữa trị cần thiết/All necessary dental 

work completed) 

Ngày khám răng (Date of dental exam) 

 

Dự đoán ngày hoàn tất việc chữa trị (Expected completion date 

Chú Thích / Cần Chữa Trị Lần Kế Tiếp / Chỉ Dẫn Đặc Biệt Cho Nhà Trường/Comments/follow-up treatment/Special 

instructions to school 

 

 

 

Tên Nha Sĩ /Name of dentist 

 

Điện Thoại/Telephone 

Chũ Ký Của Nha Sĩ /Signature of dentist 

 

Ngày Ký /Date signed 

Địa Chỉ /Address 

 

Số Fax /Fax 

 

Quan Trọng /Important: 

Xin Gởi Đơn Này Về Cho /Return this form to: 

 

                                   ________________________________________________________   

                                 Y Tá Học Đường/Y Tá Hành Nghề /Certified school nurse/practitioner 

                                    ________________________________________________________ 

Trường /School 

________________________________________________________ 

Địa Chỉ Trường /School Address 

_________________________________________________________ 

Điện Thoại /Telephone 

 

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


	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	Ngày Sanh DOB: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	undefined: Off
	fill_14: 
	toggle_2: Off
	fill_15: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	Ngày KýDate signed: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	Text1: 


