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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 
HỒ SƠ SỨC KHỎE HỌC SINH /STUDENT MEDICAL HISTORY 

 

TÊN HỌ HỌC SINH /NAME OF STUDENT 

 

NGÀY SANH/DATE OF BIRTH NGÀY / DATE 

TÊN TRƯỜNG /NAME OF SCHOOL 

 

PHÒNG/RM/BK/SEC CẤP LỚP /GRADE 

Kính Gởi Quý Phụ Huynh: 
 
Luật của tiểu bang Pennsylvania đòi hỏi tất cả học sinh phải khám sức khỏe lần đầu tiên trước khi vào học và 1 lần nữa khi vào trung học. Vị y tá 
học đường sẽ giúp quý vị những tài liệu về bảo hiểm sức khỏe. Có những chương trình sức khỏe miển phí hoặc với giá phải chăng cho gia đình 
quý vị nếu hội đủ điều kiện. Xin quý vị vui lòng mang con em của mình đi khám sức khỏe và nhờ bác sĩ điền đơn này, sau đó nộp trả lại cho y tá 
của trường vào ngày ____________________________(Ngày trả lại đơn/ Date to return this form). 
 

                                                          Y TÁ TRƯỜNG /SCHOOL NURSE:____________________________________________________ 

HÔ SƠ SỨC KHỎE HỌC SINH DO PHỤ HUYNH ĐIỀN VÀO /STUDENT’S MEDICAL HISTORY-TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN 

 
1. Cháu có bảo hiểm sức khỏe hay không?/Do you have health insurance?      □Có  / Yes         □Không / No      

    Tên hãng bảo hiểm /What is the name of your insurance?__________________________________________________________________ 
2 .Quý vị đưa cháu đi khám sức khỏe ở đâu?  /Where do you take your child for checkups?__________________________________________ 

    Điện Thoại /Phone :_______________________________Số Fax /Fax: ______________________________________________ 
3. Ngày khám lần cuối? / Date of child’s last physical examination?____________________________________________________ 
4. Quý vị đưa cháu đi khám răng ở đâu? /Where do you take your child for dental care?___________________________________________       

Điện Thoại /Phone :__________________________________________Số Fax /Fax: ___________________________________ 
5 .Ngày khám răng lần cuối? /Date of child’s last dental examination?__________________________________________________ 
6. Cháu có đang uống thuốc không? /Does your child take any medicine now?   □Có /Yes         □Không /No  
    Nếu có hãy kể ra:  

• Thuốc /Medicine _______________  Uống bao lâu?  /How often _____________ Cho bệnh gì? /For what _____________________ 
• Thuốc /Medicine _______________  Uống bao lâu?  /How often _____________ Cho bệnh gì? /For what _____________________ 
• Thuốc /Medicine _______________  Uống bao lâu?  /How often _____________ Cho bệnh gì? /For what _____________________  

7. Cháu có bị dị ứng không? /Is your child allergic to anything?    □Có /Yes       □Không /No     
    Nếu có, dị ứng loại gì?  /If yes, to what?     ______________________________________________________________________________ 
8. Cháu có bị hạn chế hoạt động gì không? /Does your child have any activity restrictions?   □Có /Yes         □Không /No    
    Nếu có hãy giải thích / If yes, explain ___________________________________________________________________________________ 

 

XIN ĐÁNH DẤU NHỮNG CHỨNG BỆNH MÀ CON QUÝ VỊ MẮC PHẢI/CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS HAD: 

 
__  Suyển / Asthma          
__  Thiếu Máu/(Anemia  
__  Đau Thấp Khớp /Arthritis  
__  Hành Vi /Kích động 

Behavior/Emotional  
__  Rối Loạn Máu/Blood Disorders    
__  Ung Thư /Cancer      
__  Đậu Mùa vào lúc___ tuổi 
      Chicken Pox at age ___   
__  Răng /Dental     

 
__  Tiểu Đường  / Diabetes 
__  Xì ke/Nghiện rượu       

Drug/Alcohol         
__  Bệnh ngoài da /Eczema                      
__  Thường bị cảm lạnh  
      Frequent Colds 
__  Lảng Tai /Hearing Difficulty        
__  Đau Tim /Heart 
__  Cao Huyết Áp /High Blood 

Pressure 
__  Nằm Viện - Phẩu thuật  
    Hospitalized-Surgery   

 
__  Khó Khăn trong việc học 
      Learning Problem       
__  Bệnh Phổi /Lung Disease                
__  Ngộ Độc Chì /Lead Poisoning 
__  Viêm Nảo/Meningitis 
__  Cơ  Bắp/Xương/ Khớp 

Muscle/Bone/Joint 
 __ Khuyết tật /Physical Handicap  
 __ Sanh thiếu tháng – dưới 5 pao 

Premature birth, <5lb. 
              

 
__  Động kinh /Seizures                        
__  Ngọng /Speech Difficulty      
__  Lao Phổi /Tuberculosis                 
__  Trở ngại về thị giác Vision 

Problems   
__  Đường Tiểu tiện / Thận 

Urination/Kidney Problem 

 
Giải Thích Thêm /Additional comments: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
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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