
 
NHA HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KELLER 

BỘ DỊCH VỤ Y TẾ 

YÊU CẦU CHO UỐNG THUỐC TẠI TRƯỜNG 

 

Tên Họ học sinh: _________________________ Ngày Sinh: _________ Lớp: ______ Giáo Viên: _______________________ 

Chỉ có thuốc nào thật cần thiết để học sinh có thể ở tại trường mới được cho uống/cung cấp tại trường. Những thuốc 
men nào cần dùng ba lần một ngày có thể cho uống một lần trước khi đến trường, sau khi tan trường, và trước khi đi 
ngủ. 
Xin thông báo cho y tá nhà trường được biết nếu con/em của quý vị cần phải uống thuốc dài hạn, cần thủ tục sức khỏe, hay cần 
theo dõi tình trạng sức khỏe. 
 

Thuốc uống/dùng tại trường sẽ được làm theo những cách thức, tiêu chuẩn sau đây: 
1. THUỐC PHẢI ĐƯỢC CHỨA TRONG CHAI, LỌ NGUYÊN THỦY VỚI NHÃN HIỆU ĐẦY ĐỦ, có đề ngày tháng 

cho niên học hiện tại và được mang tới bởi người lớn. THUỐC ĐỂ TRONG BỊCH HAY NHỮNG CHAI, LỌ 

KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHO HỌC SINH UỐNG. 

2. Những thuốc cần phải có toa bác sĩ sẽ phải cần ít nhất một phụ huynh/người giám hộ ký vào đơn yêu cầu. 
Các bác sĩ phải có bằng mới được hành nghề trong tiểu bang Texas. Toa thuốc cập nhật với nhãn hiệu sẽ 
được coi như là chữ ký chứng nhận của bác sĩ.  

3. Nhân viên đã được huấn luyện nhưng không có bằng có thể cho học sinh uống/dùng thuốc. 
4. Tất cả các thuốc phải được giữ trong phòng y tế, ngoại trừ những ống hít suyễn (inhaler) hay ống chích dị ứng 

(epi-pen) được bác sĩ và phụ huynh cung cấp giấy phép cho các em học sinh mang theo mình.  
5. THUỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI FDA KHÔNG CẦN TOA CỦA BÁC SĨ CẦN PHẢI CÓ GIẤY CHẤP THUẬN 

CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ VÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO UỐNG QUÁ 10 NGÀY HAY 10 LIỀU THUỐC TRONG 
MỘT NĂM HỌC NẾU KHÔNG CÓ LỆNH THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.  

6. Thuốc cần phải được lấy về bởi phụ huynh/giám hộ trước cuối năm học. Nếu không thuốc sẽ bị dục bỏ. 
Nha Học Chánh sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với sự mất mát hay những hành động vô trách     
nhiệm của học sinh khi các em tự mang các loại thuốc thông thường, khác thường, hay bồi bổ mà y tá 
trường không được biết đến. 

  

 Ngày Bắt Đầu Tên của Thuốc/Số Lượng Cường Độ (thí dụ: 10 
mg) 

Liều thuốc (thí dụ: 2 viên 
hay 2 muỗng cà phê ) 

Giờ cho uống 

     

Ngày/Giờ/Tên viết tắt - Chỉ Dùng Cho Phòng Y Tế  

     

     

 

 Ngày Bắt Đầu  Tên của Thuốc/Số Lượng  Cường Độ (thí dụ: 10 
mg) 

Liều thuốc (thí dụ: 2 viên 
hay 2 muỗng cà phê ) 

Giờ cho uống  

     

Ngày/Giờ/ Tên viết tắt - Chỉ Dùng Cho Phòng Y Tế  

     

     

Chữ ký nhân viên/Tên viết tắt: _____________     ______________      ______________      ______________ 
 

PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ ĐỒNG Ý: 
Tôi cho phép nhà trường cho con/em của tôi những thuốc kể trên tại trường học hay trong những buổi đi tham quan, học hỏi do nhà 
trường tổ chức. Tôi hiểu rằng nhân viên có trách nhiệm của KISD có quyền cho thuốc. Tôi đồng ý và ủy quyền cho cơ quan y tế cung 
cấp thông tin về sức khỏe của con/em mình cho nhà trường, và cũng cho phép nhà trường chia xẻ thông tin trong nha học chánh nếu 
có lý do chính đáng trong công việc giáo dục. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ      Số Điện Thoại Liên Lạc                                                Ngày tháng  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chữ Ký Bác Sĩ       Số Điện Thoại Liên Lạc                             Ngày tháng 

Updated March 2020 
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