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CA� C HỌC SINH 

 

Kie�m tra Sức khỏe 
 

Bộ luật Virginia liên quan đến các điều khoản về sức khoẻ điều chỉnh việc tuye�n nhận trẻ 
em vào trường công được hiểu như sau: 

 
I. Mục 22.1-270 - Khám sức khoẻ Trẻ em Ma�m non 

 
A. Không một học sinh nào được nhận học lần đầu tiên vào bất cứ  trường 

công lập ma�u giáo hoặc tie�u học nào trong một khu học  trừ khi học sinh 
đó phải cung cấp, trước khi tuyển vào nhập học  

 
1. Một văn bản báo cáo từ một bác sı̃ có khả năng hành nghe� , hoặc một y 

tá cao ca�p có gia�y phép hành nghe�  hoặc một nhân viên y tế có giấy 
phép hoạt động dưới sự giám sát của bác sĩ được cấp phép, một cuộc 
kiểm tra sức khoẻ toàn diện trong một phạm vi được Uỷ ban Y tế Tie�u 
bang  quy định trong vòng 12 tháng trước ngày học sinh đa�u tiên 
bước vào trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học công đó, hoặc  

 
2. Những hồ sơ xác nhận rằng học sinh đã cung cấp một văn bản 

báo cáo trước khi được nhận vào trường khác hoặc một hệ 
trường và cung cấp thông tin trong bản báo cáo. 

 
B. Nếu học sinh là trẻ em hoặc thanh thiếu niên vô gia cư theo như được định 

trong Quy Định 718-1, "Học sinh Kinh nghiệm Vô Gia Cư", và không có tài liệu 
khám sức khoẻ, thì em trẻ đó sẽ được chuyển ngay tới y tá của trường là 
người ho�  trợ đe�  nhận được khám sức khỏe ca�n thie�t từ bộ y te�  quận hoặc 
thành pho� , phòng khám, hoặc văn phòng bác sı̃. Nhân viên nhà trường sẽ cho 
phép đứa trẻ ghi danh vào trường. 

 
C. Một em trẻ diện chăm nuôi, như được định nghĩa trong Quy Định 714-1, "Ghi 

danh Học Sinh diện Chăm Nuôi", có thể được ghi danh nhận vào đến 30 ngày 
lịch trước khi cung cấp một bản báo cáo khám sức khoẻ nếu người ghi danh 
học sinh tuyên bố một văn bản với kie�n thức nhận bie�t chı́nh xác nha� t của 
cậu hoặc cô ra�ng học sinh có sức khoẻ tốt và không mang bệnh lan truyền 
hoặc truyền nhiễm. 

 
D. Bác sĩ hoặc nhân viên y tá cao ca�p có phép hành nghe�  hoặc phụ tá bác sĩ có 

phép hoạt động dưới sự giám sát của một bác sĩ có giấy phép làm báo cáo kiểm 
tra sức khoẻ toàn diện theo yêu cầu của mục này sẽ, vào cuối báo cáo,  
 



Quy Điṇh 754.01-1  
CA� C HỌC SINH 
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tóm tắt những phát hiện the�  cha� t bất thường, nếu có, và đặc biệt sẽ nêu 
rõ những điều kiện tı̀nh trạng nào, nếu có, được tı̀m tha�y có thể xác định 
ra�ng em trẻ là bị khuyết tật. 

 
E. Báo cáo kiểm tra thể chất sẽ được đưa vào hồ sơ sức khoẻ của em trẻ tại 

trường và sẽ được cung cấp cho ba� t kỳ nhân viên hoặc viên chức của Bộ Y tế 
Tie�u bang, hoặc ba� t kỳ sở y tế địa phương theo yêu cầu của nhân viên hoặc 
viên chức đó. 

 
F. Không yêu cầu khám sức khoẻ cho bất cứ trẻ em nào có cha mẹ phản đối vì 

lý do tı́n ngưỡng tôn giáo và không có bằng chứng nào bie�u lộ là có bệnh 
tật, với điều kiện là phụ huynh phải tuyên bố bằng văn bản và phải công 
chứng rằng, theo sự hiểu biết tốt nhất của cậu/cô ta, em trẻ có sức khoẻ 
tốt và không bị các bệnh lan truye�n hoặc truyền nhiễm. 

 
G. Các sở y tế của tất cả các quận và những thành phố của Kho� i Cộng đo� ng sẽ 

tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em ca�n chăm sóc y tế mà không có lệ 
phı́ theo yêu ca�u và có thể cung cấp khám cho những người khác trên căn 
bản thống nhất theo cách khoa ban thie�t lập. 

 
H. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh nhập học phải hoàn thành Ma�u Y te�  

Nhập Kho� i Cộng đo� ng Trường Virginia (có tại văn phòng trường hoặc phòng 
hướng dẫn). Các mẫu khám sức khoẻ phải được gởi lại khi ghi danh. Khi phụ 
huynh hoặc người giám hộ không hoàn thành mẫu đơn vào thời điểm ghi 
danh, học sinh sẽ bị loại trừ khỏi trường cho đến khi một tài liệu được hoàn 
thành cung ca�p cho trường. Xem Phụ lục I, Đánh giá The�  cha� t của Trẻ em Học 
đường, cho những vật có the�  cần. 

 
II. Căn cứ vào Bộ luật Virginia, các quy trı̀nh sau sẽ được sử dụng: 

 
A. Học sinh diện chuye�n trường (lớp Ma�u giáo-5) từ bên trong hoặc bên 

ngoài Virginia cũng phải cung cấp một tài liệu khám sức khoẻ mới hoặc 
một bản sao khám sức khoẻ từ trường cũ trước đây của họ. Kỳ khám sức 
khỏe toàn diện phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng trước khi bước 
đa�u tiên vào trường học của họ. Khám sức khoẻ được thi hành bên ngoài 
Virginia có thể được chấp nhận nếu chúng đáp ứng các yêu cầu của Tie�u 
bang Virginia. 

 
Vı́ dụ: Nếu một học sinh là một học sinh lớp 5 và việc khám sức 

khoẻ đã được hoàn thành hai tháng trước ngày nhập vào 
mẫu giáo, điều đó có thể chấp nhận được. 
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B. Gánh nặng trách nhiệm để có được những hồ sơ này là thuộc 
ve�  phụ huynh/người giám hộ. 

 
 
Viên Phó Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách Nhiệm Giải trı̀nh (hoặc 
người được uỷ nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viên Phụ tá To� ng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trı̀nh 
(hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019. 

 
 
Tài liệu Tham khảo Pháp lý: Luật Virginia:  Mục 22.1-270, “Preschool Physical  
   Examinations” (Khám sức khoẻ Trẻ Ma�m non) 

  Luật Virginia: Mục 22.1-3.4, “Enrollment of Certain  
   Children Placed in Foster Care” (Tuye�n Một so�   
   Trẻ em trong diện Chăm nuôi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEỆ  TRƯƠ� NG CÔNG QUAỆ N PRINCE WILLIAM 
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Hệ Trường Công Quận Prince William 
Dịch vụ Y te�  Trường 

ĐA� NH GIA�  THE�  CHA� T TRE�  EM TRƯƠ� NG HỌC 
THÔNG BÁO TRƯỜNG GỞI ĐẾN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ  

 
Ngày:________________________________  

 
 
Tên Học sinh __________________________________________________       Giới tính:     Nam___    Nữ___  

 

Trường ________________________________________________________       Cấp lớp _______________________  
 

Phụ huynh/Giám hộ_______________________________________________________________________________  
 

Địa chỉ________________________________________________________________________________________________  
 

Bác sĩ Gia đình ________________________________________________________ Điện thoại_______________  
 

Bạn nên hỏi ý kiến   bác sĩ,   bác sĩ mắt,  nha sĩ của con bạn. 
 
 
 
Kiểm tra của trường chúng tôi cho biết rằng quan tâm đặc biệt cần phải được 
lưu ý cho những mục được nêu ra dưới đây: 

  Tiêm chủng 
 

 Cân nặng  Cổ họng  DTaP/DTP/Tdap/Td  Bại liệt 
 

 Răng  Nói/Ngôn ngữ  MMR (sởi, quai bị, ru-bê-la) 
 
 Thị giác   Dáng bộ   Thuỷ đậu 

 
 Thính giác  Da   Viêm gan B  1 ___  2 ___ 3___  

 

 Khác: _________   Xét nghiệm lao qua da (PPD) 
 

Tiếp nhận khám sức khoẻ và/hoặc liều vắc xin tiếp theo sẽ bảo đảm rằng con của 
bạn tuân thủ Luật Tiểu bang. 
Khi khám xong, hãy yêu cầu nhân viên khám sức khoẻ đưa những phát hiện và kiến 
nghị của cô/cậu ta trên mặt sau của mẫu đơn này và gởi lại cho trường. 
Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn với Chương trình Y tế Trường. 

 
 
Y tá Trường/Người được  chỉ định:_______________________________________________  

 

Xin lưu ý:   Không hoàn thành việc Khám Sức khoẻ hoặc Chích ngừa vào 
_________________________________________  sẽ dẫn đến việc loại trừ khỏi trường. 
                              Ngày 

(SANG QUA Trang) 
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     Trang 2 
 

DỊCH VỤ Y TẾ TRƯỜNG 
 
 
GỬI ĐẾN:      NHÀ CUNG CẤP CHĂM SÓC SỨC KHOẺ     Mẫu hoàn thành sẽ được trao  
            cho phụ huynh để gởi lại cho y tá trường 
 
*Những phát hiện và Đề nghị (vui lòng giải thích): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(NHỮNG) TÌ VÍT     Được hiệu chỉnh________  Đang điều trị_________________________ 

Ký tên:  ___________________________________________ Bằng cấp Chuyên nghiệp: _________________ 
(Chữ ký nhà cung cấp) 

 
Ngày:______________________________________________________  

 
 
 
*Các chỉnh sửa và đề nghị  được ghi nhận sẽ được nộp vào Hồ sơ Y tế Tích lũy của 
Học sinh 
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