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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 Lớp /Grade 

Tên Trường /Name of School 

 

Phòng/Khối /Room/Section/Book  Ngày khám /Date Issued 

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  
 

 

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 

 

1. Nhạy bén của Thị Giác /Visual acuity      without glasses/Không kiếng: Phải /R____ Trái /L____ 

                                                                        with glasses/       Có kiếng: Phải/R____Trái /L____ 

2.    Kiểm tra Thính Giác /Audiometric screening  Phải/R ___Trái /L/___ 3.  (BP)______________________________ 

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

 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 

 

Fax: 

Mộc của cơ quan y tế (Bắt buộc) 

Care Provider office stamp (Required)) 

Địa chỉ /Address 

 

 

Ngày khám /Date of Exam 
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