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.

Cảm ơn,
Đội Dịch Vụ Y Tế của OCHS
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MEDICATION INFORMATION REQUEST LETTER
Dear Provider:
At Orange County Head Start, we prioritize our participants’ health and safety. Our records
show that your patient may be in need of medication during school hours. Medications are
rarely given in school. The only exceptions involve special or serious problems where it is
deemed absolutely necessary to give the medication. We recognize that medical treatment is
the responsibility of the parent and the family physician; therefore, we, OCHS staff, will follow
written instructions as prescribed by the child’s physician on the attached form and pharmacy
label.
The following information is to notify you of our Medication Policy and Procedure. We ask that
you read this document thoroughly and complete the Parent/Guardian and Physician Request
for Medication form attached.
OCHS Medication Policy Information:
1. The parent is urged with the help of the family physician to work out a schedule of giving
medication outside school hours. Note: Medical personnel are not available at school.
2. Specific directions for the administration of the medication to be given at school must be
included in a written statement from the attending physician, clearly specifying the
condition for which the drug is to be given, how it is to be given, dosage, and related
information and supplied in the original bottle from pharmacy (see attached form).
3. Specific instructions should be included for the emergency treatment of allergic reactions
such as those from bee stings, and they should clearly state what type of reaction for which
the drug is being given; i.e. localized, generalized, severe, and mild.
4. Medication orders must be renewed by the attending physician and a release signed by the
parents at the beginning of each school year or upon entrance to school and when
medication regimen is changed.
5. All prescription medication must have an unaltered label by the pharmacist (medication
label’s instruction must match physician’s instructions provided on medication request
form).

Thank you for your cooperation,
OCHS Health Staff
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PARENT/GUARDIAN AND PHYSICIAN REQUEST FOR MEDICATION
Name of Student: ___________________________________________ Birthdate: ______________________
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ YÊU CẦU CHO HỌC SINH UỐNG THUỐC MUA THEO TOA VÀ MUA TỰ DO
Điều Luật Giáo Dục California Khoản 49423 cho phép các nhân viên nhà trường được chỉ định không phải là một bác sĩ, y
tá, hoặc nhân viên y tế, giúp cho những học sinh nào cần phải uống thuốc trong giờ học. Việc này giúp các học sinh được
phép ở lại trường và để duy trì hoặc phát huy / khả năng tiếp nhận giáo dục và học tập của em.
Tôi yêu cầu cho con tôi uống thuốc theo lời hướng dẫn ghi trên toa của nhà cung cấp chăm sóc y tế của chúng tôi. Tôi
hiểu rằng nhân viên nhà trường được chỉ định không phải là một bác sĩ, y tá, hoặc nhân viên y tế có thể cho uống thuốc
theo chỉ định của bác sĩ. Tôi sẽ thông báo cho nhà trường ngay lập tức và nộp lại mẫu đơn mới nếu có thay đổi về thuốc,
liều lượng, giờ giấc, và / hoặc bác sĩ được phép kê toa. Tôi cho phép các nhân viên y tế có thể trao đổi thông tin liên quan
đến thuốc với bác sĩ. Các nhân viên y tế có thể cố vấn cho nhân viên thích hợp trong trường về thuốc và những phản ứng
phụ có thể xảy ra.
Thuốc dự trù phải được lưu giữ tại trường học dành cho trường hợp khẩn cấp. Tôi bỏ qua trách nhiện dân sự của OCHS
và nhân viên nhà trường nếu con tôi bị phản ứng không tốt của thuốc mà con em tôi tự dùng.
Chữ ký Phụ Huynh/Giám Hộ: ___________________________________________ Ngày: __________________________
Điện Thoại: (Sở Làm) __________________________________________________ (Nhà) _________________________

AUTHORIZED HEALTH CARE PROVIDER REQUEST FOR ADMINISTRATION OF MEDICATION
Reason for Medication/Physical Condition: _______________________________________________________________
Medication: ________________________________ Dose: _______________ Route: _________Time: _______________
If PRN: Amount of time between doses _______________ Maximum number of doses ______________ per day.
Possible medication reactions: ________________________________________________________________________
Instructions for emergency care _______________________________________________________________________
Authorized Health Care Provider
Signature: ___________________________________

Name (print clearly):___________________________
Office Stamp

Telephone _______________________________________
Date of Request: __________________________________
Date to Discontinue Medication: _____________________

AGENCY USE:
Reviewed by: _____________________________________________________________ Date: _____________________
This request is valid for a maximum of one year.
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