Yêu cầu về sức khỏe đối với học sinh vào lớp 6 vào
tháng 9 năm học 2020-2021
Kính gửi phụ huynh hoặc người giám hộ,
Vui lòng gửi thư, fax hoặc mang một bản sao các hồ sơ sau đây đến trường, gửi đến sự
chú ý của y tá trường.

Tiêm chủng là bắt buộc đối với tất cả học sinh!
Luật của Tiểu bang Pennsylvania yêu cầu mọi học sinh phải được tiêm chủng đầy đủ
vào ngày đầu tiên đến trường và hồ sơ tiêm chủng đầy đủ phải có trong hồ sơ của
trường. Nếu con bạn đang trong quá trình hoàn thành tiêm chủng, bạn phải cung cấp
giấy chứng nhận y tế với ngày tiêm sẽ được cung cấp. Vui lòng kiểm tra với bác sĩ của
con bạn nếu bạn không chắc chắn.
Nếu điều này không được thực hiện, con bạn có thể không được phép đi học!

Một bài kiểm tra thể chất là cần thiết cho lớp 6.
Vui lòng nhờ bác sĩ của con bạn hoàn thànhkèm theo Báo cáo kiểm tra thể
chất(MEH-155). Kỳ thi phải được hoàn thành sau ngày 1 tháng 3 năm 2020.

KHÔNG có thuốc trong trường mà không có MED-1!
Điều này bao gồm thuốc hít, thuốc kháng sinh và thuốc không kê đơn. Một đề nghị Cục
Quản lý Thuốc (MED-1) phải được điền đầy đủ và có chữ ký của cả bạn và bác sĩ của
bạn. Vui lòng đọc các Thuốc chữa bệnh kèm theo trong Trường học để biết thêm thông
tin.
Lịch sử y tế du học sinh (S-865) phải được điền đầy đủ và ký hợp đồng với cấp quyền
cho các y tá trường để quản lý Tylenol, Advil, hay kem cortisone. Điều này phải được
thực hiện mỗi năm học. Nó cũng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ nhu cầu sức khỏe
đặc biệt nào mà con bạn có thể có.
Cảm ơn bạn đã giúp tạo ra một môi trường trường học lành mạnh cho tất cả trẻ em
của chúng tôi!
Trân trọng,
MIchael Corbit, CSN
y tá trường học
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