THÔNG TIN THUỐC CHO PHỤ HUYNH CẦN THIẾT
Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ:
Tại Orange County Head Start, chúng tôi ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của con em. Hồ
sơ của chúng tôi cho thấy rằng con bạn có thể cần dùng thuốc trong giờ học. Thuốc hiếm khi
được đưa ra trong trường học. Ngoại lệ duy nhất liên quan đến các vấn đề đặc biệt nghiêm
trọng hoặc nơi nó được coi là hoàn toàn cần thiết để cung cấp cho các loại thuốc. Chúng tôi
nhận ra rằng điều trị y tế là trách nhiệm của phụ huynh và các bác sĩ gia đình; Do đó, chúng tôi,
nhân viên Ochs, sẽ làm theo hướng dẫn bằng văn bản theo quy định của bác sĩ chính của con
quý vị. Đó cũng là trách nhiệm của phụ huynh / người giám hộ phải thông báo cho Giám đốc
Trung tâm nên có bất kỳ thay đổi trong đơn đặt hàng thuốc. Đơn đặt hàng thuốc phải được gia
hạn hàng năm và khi phác đồ thuốc được thay đổi.
Các kiểm tra sau đây là để hướng dẫn bạn qua thủ tục thuốc của chúng tôi. Nếu bạn có
bất kỳ thắc mắc hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với Giám đốc Trung tâm của bạn.
Vui lòng hoàn tất các bước sau đây:
 Lấy Parent/Guardian and Physician Request for Medication (PPRM) and Medication
Information Request Letter từ trung tâm.
 Ký và viết ngày phần trên cùng của form PPRM.
 Đưa tờ đơn PPRM và Medication Information Request Letter đến bác sĩ của con quý vị.
o Hãy chắc chắn rằng các bác sĩ hoàn thành tất cả các phần trên tờ đơn PPRM.
 Lấy thuốc và chắc chắn rằng nó phản ánh các hướng dẫn trên toa thuốc của bác sĩ.
 Gửi mẫu PPRM hoàn thành cùng với các thuốc cho Center Director.
 Cung cấp thuốc trong bình đựng nguyên thủy cho Center Director. Nếu là thuốc kê toa,
phải được dán nhãn bởi các dược sĩ, không thay đổi gì.
Lưu ý: Nhân viên OCHS sẽ xem xét các thuốc và thủ tục giấy tờ và sẽ thông báo cho
Center Director một khi quá trình này đã được hoàn thành.
 Giám đốc Trung tâm sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp việc đào tạo thuốc.
 Tham dự tập huấn thuốc với Giám đốc và nhân viên Trung tâm.
* Con của bạn sẽ bắt đầu / tiếp tục học một khi các bước trên đã được hoàn thành.
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