Chính Sách về Dùng Thuốc - Sự Cho Phép của Phụ Huynh
Đôi khi, có học sinh cần phải dùng thuốc ở trường. Để bảo vệ an toàn cho học sinh đó, chúng tôi đã
thiết lập thủ tục sau đây. Khi học sinh phải dùng thuốc ở trường, cần phải chấp hành các qui định dưới
đây.
1. Chỉ được phép dùng loại thuốc không thể dùng bên ngoài ngày học ở trường (ví dụ như vào giờ ăn,
giờ qui định của bác sĩ, bốn lần một ngày hoặc nhiều hơn).
2. Tất cả các loại thuốc dùng ở trường đều phải là thuốc được kê toa bởi một bác sĩ hoặc nha sĩ có giấy
phép hành nghề tại Tiểu Bang Texas.
3. Toàn bộ thuốc của học sinh phải được đựng trong lọ ban đầu và có nhãn dán thích hợp với tên của
học sinh, tên thuốc, liều lượng, và giờ dùng. Thuốc sẽ không được chấp nhận trong bất kỳ hộp đựng
nào khác. KHÔNG ĐỂ TRONG TÚI! Thuốc kê toa cách đây hơn một năm hoặc các loại thuốc đã hết
hạn sẽ không được cho dùng ở trường.
4. Toàn bộ thuốc của học sinh phải kèm theo giấy có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ xin phép
cho học sinh đó dùng thuốc. Giấy xác nhận của bác sĩ không thay cho giấy cho phép của phụ
huynh.
5. Toàn bộ thuốc phải được đưa cho y tá trường hoặc để tại văn phòng của trường. Chỉ nên mang tới
trường lượng thuốc đủ dùng trong 30 ngày. Phụ huynh nên đưa tận tay thuốc cho y viện và ở lại để
đếm số lượng thuốc cùng với nhân viên trường. Thuốc không sử dụng tới có thể được đưa cho học
sinh để mang về nhà với giấy cho phép của phụ huynh.
6. Tất cả các loại thuốc mua tại quầy không cần toa ví dụ như thuốc ngậm chữa ho, si-rô chữa ho,
thuốc chống dị ứng, các loại kem thoa, thuốc xịt, và thuốc giảm đau đều không được phép sử dụng ở
trường, trừ khi có kèm theo (1) giấy kê toa có chữ ký của bác sĩ trong đó cho biết hướng dẫn cụ thể
về cách dùng thuốc và (2) thư của phụ huynh.
7. Đạo Luật Hành Nghề Y Tế Tiểu Bang Texas qui định phải giải thích rõ bất kỳ biện pháp điều trị hoặc
toa thuốc nào mà y tá có lý do để tin rằng không chính xác, không có công hiệu, hoặc chống chỉ định
bằng cách hỏi ý kiến những người hành nghề có giấy phép thích hợp.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại thuốc dùng trong ngày học, vui lòng xem Cẩm Nang Hướng
Dẫn Học Sinh hoặc Chính Sách của Ủy Ban Điều Hành FFAC.
Xin cám ơn sự hợp tác của quý vị trong vấn đề này.

ĐƠN YÊU CẦU CHO DÙNG THUỐC Ở TRƯỜNG CỦA PHỤ HUYNH
Vui lòng cho phép

Số ID
Tên Học Sinh

dùng tại trường

lúc
Tên Thuốc

Thời gian hoặc khi cần

Theo đây tôi cho phép y tá trường hỏi ý kiến bác sĩ kê toa về loại thuốc này.
Liệt Kê Các Bệnh Dị Ứng với Thuốc và/hoặc Dị Ứng Thực Phẩm:
Vứt bỏ thuốc không sử dụng tới:

Phụ huynh sẽ tới lấy hoặc
Học sinh có thể mang thuốc về nhà.

Học sinh có thể dùng liều thuốc buổi sáng ở trường, nếu quên dùng ở nhà, nếu được phụ huynh
cho phép qua điện thoại.
Sự cho phép này có giá trị đối với bất kỳ thay đổi nào về toa thuốc bác sĩ trong năm học hiện tại.
Chữ Ký của Phụ Huynh
Số Điện Thoại của Phụ Huynh :

Ngày
E-mail của Phụ Huynh :
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