
 
Trường Công Lập Wichita 

Phân Khu Thuộc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh 

 

BAN Y TẾ 
 

CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ÐẠO DÀNH CHO CÁC PHỤ HUYNH CỦA NHỮNG                                                      
HỌC SINH LẦN ÐẦU THEO HỌC CÁC TRƯỜNG WICHITA 

 

Xin vui lòng cung cấp những mẫu như sau ở lúc ghi danh học với tên hợp pháp của con em trên đề mục của 
mỗi mẫu.     
 

1.      Hồ Sơ Chủng Ngừa 
 

Một Hồ Sơ Chủng Ngừa hợp lệ được đòi hỏi bởi pháp luật. 
 

                      ∞   Các Hồ Sơ Chủng Ngừa phải bao gồm ngày bằng tháng-ngày-năm cho mỗi vắc-xin   
 

∞  Những chủng ngừa được đòi hỏi thay đổi từ năm này đến năm khác. Tìm thông tin về những  
đòi hỏi hiện thời bằng cách vào www.usd259.org, hoặc www.kdheks.gov 

 
 

2.       Báo Cáo Kiểm Tra Sức Khỏe  
 

Tham khảo ý kiến bác sĩ của mình để nhận một kiểm tra sức khỏe, yêu cầu họ hoàn tất giấy báo cáo 
sức khỏe, và hồi thông tin này lại cho y tá trường học. 

 
 

3. Giấy Khám Răng 
  

Gặp nha sĩ của mình đều đặn để khám răng và hồi lại Giấy Khám Răng hàng năm.  
 
Liên lạc y tá trường học 
 

∞  Nếu con em của quý vị có bất kỳ tình trạng sức khỏe bất thường hoặc quá trình sức khỏe gì 

 Nếu con em quý vị sẽ cần uống thuốc ở trường 
             ∞  Ðể biết thêm thông tin hoặc phụ giúp 

Vietnamese/Parent Guidelines for First Time Students                                                                                                                            February 2018 

  
 

Trường Công Lập Wichita 
Phân Khu Thuộc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh 

 

BAN Y TẾ 
 

CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ÐẠO DÀNH CHO CÁC PHỤ HUYNH CỦA NHỮNG                                                      
HỌC SINH LẦN ÐẦU THEO HỌC CÁC TRƯỜNG WICHITA 

 

Xin vui lòng cung cấp những mẫu như sau ở lúc ghi danh học với tên hợp pháp của con em trên đề mục của 
mỗi mẫu.     
 

1.      Hồ Sơ Chủng Ngừa 
 

Một Hồ Sơ Chủng Ngừa hợp lệ được đòi hỏi bởi pháp luật. 
 

                      ∞   Các Hồ Sơ Chủng Ngừa phải bao gồm ngày bằng tháng-ngày-năm cho mỗi vắc-xin   
 

∞  Những chủng ngừa được đòi hỏi thay đổi từ năm này đến năm khác. Tìm thông tin về những  
đòi hỏi hiện thời bằng cách vào www.usd259.org, hoặc www.kdheks.gov 

 
 

2.       Báo Cáo Kiểm Tra Sức Khỏe  
 

Tham khảo ý kiến bác sĩ của mình để nhận một kiểm tra sức khỏe, yêu cầu họ hoàn tất giấy báo cáo 
sức khỏe, và hồi thông tin này lại cho y tá trường học. 

 
 

3. Giấy Khám Răng 
  

Gặp nha sĩ của mình đều đặn để khám răng và hồi lại Giấy Khám Răng hàng năm.  
 
Liên lạc y tá trường học 
 

∞  Nếu con em của quý vị có bất kỳ tình trạng sức khỏe bất thường hoặc quá trình sức khỏe gì 

 Nếu con em quý vị sẽ cần uống thuốc ở trường 
             ∞  Ðể biết thêm thông tin hoặc phụ giúp 

Vietnamese/Parent Guidelines for First Time Students                                                                                                                            February 2018 

http://www.usd259.org/
http://www.kdheks.gov/
http://www.usd259.org/
http://www.kdheks.gov/

