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Giới thiệu khám chữa bệnh trong trường hợp không khẩn cấp  

1. Tới các y viện hoặc bác sĩ tư  

Phụ huynh có trách nhiệm chăm lo cho con em mình. Nếu phụ huynh yêu cầu tên của bác sĩ, phụ 
huynh đó sẽ được y tá trường hoặc bác sĩ của trường giới thiệu tới Trung Tâm Giới Thiệu Ngành 
Y Denver (Denver Medical Society Referral Center). Nhân viên của trường không được giới 
thiệu gia đình tới bất kỳ bác sĩ riêng nào.  

2. Tới các Dịch Vụ Điều Dưỡng  

Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên chương trình giáo dục đặc biệt hoặc những người khác có thể 
cần thêm thông tin sức khỏe về một số học sinh và nên liên lạc với nhân viên phụ trách dịch vụ y 
tế để được giúp đỡ trong trường hợp như vậy. Y tá trường sẽ liên lạc với tất cả các bác sĩ và y 
viện tư để cung cấp hoặc có được thông tin sức khỏe về một học sinh.  

Thông tin sức khỏe về học sinh  

1. Yêu cầu thông tin sức khỏe  

Ban Dịch Vụ Điều Dưỡng có trách nhiệm có được thông tin sức khỏe về học sinh từ các bác sĩ, 
bệnh viện, hoặc y viện tư. Phải có giấy cho phép có chữ ký của phụ huynh để bảo vệ bác sĩ đó và 
trường học trước pháp luật.   

2. Gửi thông tin sức khỏe  

Mỗi báo cáo về sức khỏe gửi tới Ban Dịch Vụ Điều Dưỡng phải được xem xét và chia sẻ với y tá 
trường, người này sau đó sẽ cung cấp thông tin cho hiệu trưởng hoặc giáo viên yêu cầu thông tin 
đó.  

3. Nhận thông tin sức khỏe tại trường  

Nếu trường nhận được báo cáo sức khỏe, báo cáo này sẽ được cung cấp cho y tá trường. Nếu cần 
thêm giúp đỡ hoặc thông dịch, trường sẽ liên lạc với Ban Dịch Vụ Điều Dưỡng.  

4. Tiết lộ thông tin sức khỏe  

Khi các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin sức khỏe về học sinh gửi tới từ các bác sĩ, y viện 
hoặc bệnh viện, có thể cần phải có sự cho phép của phụ huynh để tiết lộ thông tin đó. Bên được 
yêu cầu phải có được giấy cho phép có chữ ký.  



Khi có yêu cầu qua điện thoại của bác sĩ, bệnh viện hoặc y viện, cần xác minh danh tánh của 
người gọi trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Cần gọi lại để xác minh mức độ hợp lệ của cuộc 
gọi đó. Có thể cần phải xin phép phụ huynh về dạng thông tin muốn cung cấp.  

Các Chương Trình Khám Dò Tìm Bệnh Hàng Năm  

Tất cả các học sinh cấp mẫu giáo, lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp năm, lớp bảy và lớp chín hoặc các 
học sinh trong các nhóm tuổi tương ứng được giới thiệu đi khám sẽ được khám thính giác và thị 
lực trong năm học do y tá trường, giáo viên, hiệu trưởng hoặc người có trình độ khác được học 
khu ủy quyền thực hiện, theo qui định của luật pháp.  

Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ được thông báo khi phát hiện ra bệnh.  

Qui định này không áp dụng cho bất kỳ học sinh nào có cha mẹ hoặc người giám hộ phản đối vì 
các lý do cá nhân hoặc lý do tôn giáo.  

Y viện nha khoa  

Denver Public Schools tham gia một chương trình hợp tác với Kids in Need of Dentistry (KIND) 
để cung cấp dịch vụ nha khoa cho những học sinh không có nguồn dịch vụ nha khoa nào khác.  

1. KIND sẽ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện dịch vụ tại cơ sở.  

2. Denver Public Schools sẽ chỉ cung cấp đồ tiếp liệu và cơ sở vật chất.  Mức độ tham gia của 
học khu sẽ chỉ giới hạn như đã nói. Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về nhân sự hoặc các 
quyết định về chính sách của cơ quan thực hiện dịch vụ chăm sóc nha khoa.  

3. Denver Public Schools không nhận bất kỳ trách nhiệm nghiệp vụ nào.  

Các phần được thông qua ngày 5 tháng Một, 1959, ngày 21 tháng Hai, 1964 và ngày 19 tháng 
Một, 1973  
Tu chỉnh để chấp hành phương thức: ngày phê chuẩn cuốn cẩm nang  
 
CÁC THAM CHIẾU PHÁP LÝ: C.R.S. 18-6-101  
C.R.S. 22-1-116  
C.R.S. 22-32-110 (1)(bb)  
C.R.S. 22-33-106 (2)  
C.R.S. 25-4-901 và các mục tiếp theo   
C.R.S. 25-6-102  
Hồ sơ: JLC  
 
 
 
CÁC THAM CHIẾU CHÉO: JEC, Tiếp Nhận/Loại Học Sinh ra khỏi Trường  
JHD, các Trường Hợp Loại Trừ và Miễn Đi Học  
JLCB, Chủng Ngừa cho Học Sinh  



JLCC, Các Bệnh Lây Nhiễm/Truyền Nhiễm  
JLCCA, Học Sinh có HIV/AIDS  
JLCD, Cho Học Sinh Dùng Thuốc  
JRA/JRC, Hồ Sơ Học Sinh/Tiết Lộ Thông Tin về Học Sinh  

 


	Chính sách JLC- Các Yêu Cầu và Dịch Vụ Sức Khỏe dành cho Học Sinh

