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Thư gửi Phụ Huynh về việc Hết hạn chứng nhận y tế mãn tính 
 

Gởi đến: Phụ Huynh / giám hộ 
Về việc:  Hết thời hạn cấp giấy chứng nhận y tế mãn tính 
Từ:       
Trường:       
Ngày :  

 

Qúy phụ huynh /giám hộ thân mến, 

Hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng con của bạn có giấy chứng nhận bệnh mãn tính 
cho      , và hết hạn vào      . 

Nếu bạn muốn xác nhận bệnh mãn tính để tiếp tục Tôi có kèm theo một chứng nhận y tế mới của 
sinh viên với hình thức mãn tính Y tế Điều kiện (JHD-E1) cho nhà cung cấp chăm sóc y tế có thẩm 
quyền của bạn để hoàn thành. Một nhà cung cấp chăm sóc y tế có thẩm quyền là một bác sĩ có 
giấy phép,  bác sĩ nắn xương, bác sĩ thiên nhiên liệu pháp, trợ lý của bác sĩ, y tá hoặc bác sĩ. 

Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đã hoàn thành  các đơn  xin vui lòng gửi lại 
cho văn phòng y tế của trường. 

Xin lưu ý rằng có một phần mà các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe có thể đánh dấu vĩnh viễn. 
Nếu phần này được ký tắt bởi các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe, hình thức của đơn  này sẽ 
không phải được hoàn thành trong 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. 

Kèm theo là các thư giải thích bệnh mãn tính  (JHD-E3). Xin đừng ngần ngại nếu bạn có 
bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gọi tôi số        hoặc gởi email qua địa chỉ      . 

 

Thân chào, 
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