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Ngày sanh
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Child’s Record No._________________

Tên phø huynh

A. Khám sÙc khÕe bao gÒm:
DuyŒt qua hÒ sÖ chích ngØa cûa trÈ
Ki‹m tra mÙc tæng trÜªng cûa trÈ nhÜ chiŠu cao và cân n¥ng
Ki‹m tra các vÃn ÇŠ thính giác
Ki‹m tra m¡t, bao gÒm viŒc trÈ có th‹ nhìn tÓt nhÜ th‰ nào
DuyŒt qua các y‰u tÓ khác có th‹ gây trª ngåi cho sÙc khÕe, mÙc tæng trÜªng, phát tri‹n, hay h†c tÆp cûa trÈ
Ki‹m tra mÙc phát tri‹n cûa trÈ
Báo cáo cûa quš vÎ vŠ mÙc tæng trÜªng và h†c tÆp cûa con mình
Thông tin vŠ chæm sóc và bäo hi‹m sÙc khÕe cûa trÈ
Thông tin vŠ các tài nguyên và chÜÖng trình c¶ng ÇÒng tùy theo nhu cÀu cûa trÈ hay cûa gia Çình
B. N‰u viŒc khám sÙc khÕe này là Ki‹m Tra SÙc KhÕe TrÈ Em và TrÈ VÎ Thành Niên, Khªi ñÀu S§m (Head Start),
hay khám sÙc khÕe tÜÖng t¿ khác, có th‹ bao gÒm:
Ki‹m tra sÙc khÕe hiŒn tåi, trong quá khÙ cûa trÈ, ho¥c sÙc khÕe gia Çình khác
Ki‹m tra nhÎp tim, hô hÃp và áp huy‰t cûa trÈ
Khám cÖ th‹ không m¥t quÀn áo vŠ da, ÇÀu, m¡t, tai, mÛi, h†ng, c°, ng¿c, tim, ph°i, bøng, b¶ phÆn sinh
døc, tay, chân, xÜÖng sÓng, và b¡p thÎt.
Ki‹m tra ræng, nÜ§u, và miŒng cûa trÈ
Xét nghiŒm xem có bÎ lao không
Xét nghiŒm nÜ§c ti‹u xem có vÃn ÇŠ nào không
Xét nghiŒm máu xem có thi‰u máu không
Xét nghiŒm máu xem có chÃt chì không
Khác _______________________________________________________________________
Khám sÙc khÕe không thay th‰ cho chæm sóc Çang ti‰n hành tØ ngÜ©i chæm sóc hay nha sï.
QuyŠn hån, trách nhiŒm và cam Çoan cûa phø huynh và trÈ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Tiêu chuÄn khám sÙc khÕe giÓng nhau ÇÓi v§i m†i trÈ em bÃt k‹ chûng t¶c, l®i tÙc, tín ngÜ«ng, gi§i tính,
nguÒn gÓc quÓc gia, hay lòng tin chính trÎ.
Khám sÙc khÕe cÀn thi‰t cho trÈ nhÆp h†c ª nh»ng trÜ©ng mÅu giáo công hay l§p m¶t. Yêu cÀu này ÇÜ®c
Çáp Ùng n‰u con cûa quš vÎ Çã có khám sÙc khÕe thông qua chÜÖng trình Khªi ñÀu S§m, Khám SÙc KhÕe
Cho TrÈ và TrÈ VÎ Thành Niên, hay khám tÜÖng t¿ do ngÜ©i chæm sóc khác trong næm qua. K‰t quä tóm
lÜ®t khám sÙc khÕe phäi ÇÜ®c ÇÜa cho khu h†c chánh cûa trÈ.
Khám sÙc khÕe không cÀn thi‰t khi trÈ vào h†c mÅu giáo hay l§p m¶t n‰u quš vÎ phän ÇÓi viŒc khám sÙc khÕe.
Quš vÎ có quyŠn tØ chÓi bÃt cÙ phÀn nào trong viŒc khám sÙc khÕe này cûa con mình và vÅn nhÆn bÃt cÙ
phÀn khám sÙc khÕe khác.
Quš vÎ có quyŠn tØ chÓi gi§i thiŒu Ç‹ lÜ®ng giá, chÄn Çoán, và ÇiŠu trÎ cho con mình.
Tiêu chuÄn Çû ÇiŠu kiŒn tr® giúp y t‰ hay Çû ÇiŠu kiŒn trong bÃt cÙ chÜÖng trình sÙc khÕe, giáo døc, hay
dÎch vø xã h¶i khác cûa con quš vÎ së không bÎ änh hÜªng n‰u quš vÎ tØ chÓi viŒc khám sÙc khÕe này hay
bÃt cÙ phÀn nào trong viŒc khám này.
Tôi ÇÒng š cho Khám Phát Tri‹n & SÙc KhÕe cûa TrÈ
Çánh dÃu ô dÜ§i Çây cho trÈ _____________________________________________________.
(Tên trÈ)

ñánh dÃu vào m¶t (√ )

 ڤHoàn tÃt viŒc khám sÙc khÕe nhÜ mô tä ª phÀn A & B trên.
 ڤKhám sÙc khÕe nhÜ mô tä ª trên, ngoåi trØ ____________________________________________________________.
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