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Thông Tin Gởi Phụ Huynh Về Việc Thông Báo Y Tế Mãn Tính 
 
Gởi đến: Phụ huynh / giám hộ 
Về việc: Thư thông tin liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bệnh mãn tính 
Từ:       
Trường:       
Ngày :  

Qúy Phụ huynh / giám hộ thân mến: 

Nếu con trai của bạn / con gái có (theo định kỳ) tình trạng bệnh mãn tính hoặc bệnh tật / tai nạn và  
vắng mặt thường xuyên, trường học của chúng tôi sẽ sắp xếp đặc biệt cho việc trợ giúp ở trường. 

Nếu bạn tin rằng con của bạn sẽ được coi là một đứa trẻ bị bệnh mãn tính  xin vui lòng cung cấp 
thẩm quyền chăm sóc sức khỏe của bạn (mỗi ARS 15-346) điền vào mẫu giấy chứng nhận y tế trực 
thuộc (JHD-E1) nếu anh / cô ấy tin rằng tình trạng của con trai / con gái là "mãn tính" và sự vắng mặt 
thường xuyên được dự đoán cho năm học. 

Xin lưu ý rằng có một phần mà các nhà cung cấp chăm sóc y tế có thẩm quyền có thể đánh dấu vĩnh 
viễn. Nếu phần này được ký tắt bởi các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe, đơn này sẽ không phải 
được hoàn thành mỗi năm học. Nếu nó được đánh dấu vĩnh viễn, chỉ có một kế hoạch giảng dạy mới 
sẽ được yêu cầu trong những năm tiếp theo. Kế hoạch giảng dạy sẽ được hoàn thành bởi y tá của 
trường và trao cho bạn và giáo viên của con quý vị. 

Xin vui lòng gởi lại đơn chứng nhận y tế mãn tính đã hoàn tất cho y tá của trường. Hãy gọi điện thoại  

      tại       nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.   

Nếu con quý vị hội đủ điều kiện như một "học sinh có bệnh mãn tính", nhà trường sẽ đảm bảo rằng 
anh / cô ấy nhận được việc học ở trường trong / vắng mặt của mình. Các giáo viên sẽ làm  ra một kế 
hoạch cho nhiệm vụ công việc học với bạn để con quý vị sẽ nhận được tín dụng ( điểm ) cho việc học 
ở trường hoàn tất. Nó là trách nhiệm của bạn      tại       sắp xếp công việc và đến nhận bài tập. 
Các bài tập sẽ được đặt trong       cho nhận (Giáo viên có 24 giờ để yêu cầu cung cấp bài tập về 
nhà )       sẽ hộ trợ bạn khi bạn đến nhận các  bài tập về nhà  và bạn gởi lại bài tập. 

Lưu ý: Điều rất quan trọng là khi bạn gọi để báo cáo học sinh vắng mặt bạn rõ sự vắng mặt là do một 
chứng nhận y tế mãn tính. Bạn sẽ có trách nhiệm thông báo cho giáo viên biết trước, gọi trường để 
yêu cầu bài tập về nhà, nhận và trả lại bài tập đã hoàn thành theo thỏa thuận với giáo viên (s). 
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