
 
 

Thông Tin Để Điều Trị Khẩn Cấp và Các Dữ Liệu của Thể Thao Viên 
 
Tên (Họ, Tên, Tên Lót viết tắt)       Số thẻ Học sinh DCPS (ID#)     
 

Đường        Thành Phố    Tiểu bang   Mã số Bưu Điện    
 

Phái tính ☐ Nam ☐ Nữ    Ngày Sinh       Lớp       
 

Trường           Niên học  
 

   2016-2017   

Liên lạc Trường hợp Khẩn cấp – Xin cho biết tên của ít nhất 2 người (*Tên phụ huynh/giám hộ học sinh phải được liệt kê 
trước, là người chúng tôi sẽ liên lạc trước nhất)  

Tên Liên Hệ Điện thoại Nhà Điện thoại Sở Làm Điện thoại Cầm Tay 
 Phụ huynh/Giám hộ    

     

     

 

Địa chỉ Email của Phụ huynh/Giám hộ Học sinh: _______________________________________________ 
 
Bảo hiểm & Hóa đơn 
 

Tên Hãng Bảo Hiểm Sức Khỏe       Số Bảo Hiểm Sức Khỏe #                         
 

Số Điện Thoại của Hãng Bảo Hiểm:                     
 

Tên của Người Đứng Tên Bảo Hiểm Sức Khỏe        Có Hiệu lực từ     
 
Em có bất kỳ những triệu chứng nào như sau? (đánh dấu vào tất cả các phần đúng) 
 

☐ Thiếu máu ☐ Suyển   (Loại thuốc hít) ☐Sickle Cell (Thiếu Hồng cầu) /Sickle Cell Trait (Liên quan đến bệnh thiếu máu) 
☐  Tiểu Đường  ☐ Động Kinh ☐ Cao Máu ☐ Chấn động não/Chấn thương đầu trước đó; nếu có, cho biết ngày?   
☐ Dị Ứng (đã tiêm thuốc Epi-Pen ☐ Không   ☐ Có)          Khác hơn                
 

Em có đeo kiếng áp tròng hoặc mắt kiếng hay không?  ☐Kiếng Áp Tròng   ☐ Mắt Kiếng     

Khi nào em đã chích ngừa phong đòn gánh liều bổ sung (tetanus booster)?  Tháng/Năm    

Liệt kê tên tất cả các thuốc hiện đang dùng, gồm cả thuốc có toa bác sĩ, hay thuốc không cần toa bác sĩ, thuốc hít (xịt) cấp 

cứu.                

Thông tin này cần thiết cho học sinh cần điều trị y tế khi tham gia một sự kiện tranh tài thể thao, một chuyến đi hoặc một cuộc tập 
luyện thể thao liên trường, tôi cho phép các tổ chức cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của DCPS (huấn luyện viên thể thao, các 
Bác sĩ của đội/trận đấu và các kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT)) cung cấp chăm sóc y tế cho con tôi và/hoặc các dịch vụ y tế thích 
hợp.  Hơn nữa, nếu nhân viên DCPS không thể liên lạc được với người nhà được chỉ định ở trên, tôi đồng ý cho phép các tổ chức 
cung cấp dịch vụ y tế cho các thể thao viên của DCPS đưa con tôi tới bệnh viện, trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc các bác sĩ có sẵn. 
 
Chữ ký                                                    Ngày       
                     (của Phụ huynh, Giám hộ Học sinh hoặc Học sinh trên 18 tuổi)  
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