
WISDOM HIGH SCHOOL 

 

 

 

6529  BEVERLY H ILL  ST .  HOUSTON,  TEXAS 77057-6406 

FACEBOOK.COM/WISDOMHS HOUSTONISD.ORG/WISDOM TWITTER.COM/WISDOMHS 

T:  713-787-1700 Kenneth Brantley II 

F:  713-787-1723 Principal  

Xin chào và chào mừng trở lại năm học niên khoá 2022-2023! Để bắt đầu năm học này, tôi muốn 

cung cấp vài nguồn thông tin và bản mẫu để giữ một khoá học khoẻ mạnh. 

 

Sức khoẻ và an toàn của con bạn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Xin vui long đọc kĩ thông tin để 

đảm bảo sức khoẻ của con bạn và toàn cộng đồng Wisdom. Tôi có cung cấp đường truy cập đính 

kèm mỗi bản mẫu. 

 

Xin vui lòng thông báo y tá của trường biết: 

 

• Nếu tình trạng y tế của con bạn có thay đổi (toa thuốc mới, ngừng thuốc, bệnh mới và hết 

bệnh, vân vân) 

• THUỐC chỉ được cung cấp bởi y tá nhà trường theo điều kiện của quy định HISD (không 

có trường hợp ngoại lệ) 

o Phụ huynh/người giám hộ mang đơn thuốc hoàn chỉnh HISD kí bởi cha mẹ và bác 

sĩ 

o Thuốc được giao đến phòng khám bởi ba mẹ hoặc người giám hộ và phải ở trong 

bình thuốc gốc với tên của trẻ in trên nhãn. (Bao gồm cả thuốc trên kệ thuốc, vi 

dụ như Benadryl cho dị ứng, chỉ cần hỏi dược sĩ nơi bạn mua thuốc) 

Chỉ định bác sĩ – cần được tái nhắc mỗi năm 

Hen suyễn 

• Kế hoạch cho hen suyễn 

o https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1

82964&dataid=190890&FileName=Asthma%20Action%20Plan%202016.pdf 

Quản trị thuốc  

• Quản trị thuốc – Chỉ định bác sĩ 

o https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstancei

d=182964&dataid=143364&FileName=Medication%20Administration%20F

orm%202018%20rev%2008-28-18.pdf 

• Tự quản trị thuốc – Chỉ định bác sĩ 

o https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstancei

d=182964&dataid=143581&FileName=Medication%20Administration%20F

orm%20Self%20Carry%20rev%2008-2018.pdf 

Động kinh 

• Kế hoạch cho động kinh 

o https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1

82964&dataid=180952&FileName=Seizure-Action-Plan%202016-2017.pdf 

Tiểu đường 

• filedownload.ashx (houstonisd.org)  
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o https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1

82964&dataid=143364&FileName=Medication%20Administration%20Form%20

2018%20rev%2008-28-18.pdf 

Hỗ trợ dinh dưỡng: 

 

HISD cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho tất cả học sinh, bao gồm những học sinh yêu cầu bữa ăn 

đặc biệt cho những lí do sức khoẻ (ví dụ như khuyết tật, dị ứng, vân vân). Bác sĩ của trẻ phải 

hoàn thành bản Yêu cầu bác sĩ cho hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt và gửi đến y tá nhà trường. Xin 

đảm bảo bản đơn điền đầy đủ thông tin để Dịch vụ Dinh dưỡng có thể tiến hành nhanh chóng 

yêu cầu và bắt đầu hỗ trợ dinh dưỡng càng sớm càng tốt.  

 

Dị ứng và mẫn cảm với thực phẩm và Chỉ định bác sĩ tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha 

 

https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=182964&da

taid=201700&FileName=Food%20Allergy%20-

%20Anaphylaxis%20Plan%20Acion%20Plan%20E%20-%20S%2017-18.pdf 

 

Xin* LƯU Ý – HISD không hỗ trợ yêu cầu vì lí do tôn giáo, chỉ lí do y tế mà thôi. Thịt heo hoặc 

các loại hạt được dùng trong những bữa ăn HISD. 

 

Xin tham khảo đường truy cập đính kèm cho danh sách các bản mẫu liên quan đến sức khoẻ và y 

tế. 

 

https://www.houstonisd.org/site/default.aspx?PageType=14&DomainID=37642&PageID=12884

5&ModuleInstanceID=182964&ViewID=1e008a8a-8e8a-4ca0-9472-

a8f4a723a4a7&IsMoreExpandedView=True 

 

COVID-19 · Thông tin về  quy định COVID-19 và HISD, xin truy cập: Health Alerts / Health 

Alerts Toolkit (houstonisd.org)  

Khi ở nhà: 

ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG để giữ trẻ ở nhà khi trẻ ốm (sốt 100 độ hơn, nôn mửa, tiêu 

chảy, ho liên tục, vết mẫn đỏ, mắt đỏ và đờm xanh hoặc vàng, vân vân.) Tìm kiếm các thông tin 

về việc trẻ cần ở nhà có thể tìm thấy ở CDC Stay Home.pdf (houstonisd.org)  

Nếu bạn có câu hỏin về việc trẻ nên đến trường hay không, xin đừng ngần ngại gọi! 

Tiêm chủng: 
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Tiểu bang Texas yêu cầu tiêm chủng cho tất cả trẻ em ở trường hoặc trung tâm chăm sóc trẻ. 

Thông tin về yêu cầu có thể tìm thấy ở: https://www.houstonisd.org/Page/122193  
 

Phụ huynh và hoặc học sinh có thể được liên lạc về những quy định về vắc-xin yêu cầu. Học sinh 

cần nhận được các tiêm chủng yêu cầu trưỡc ngày 9 tháng 9 năm 2022 để tiếp tục đăng kí học tại 

trường Wisdom High School. 

 

Tôi ở đây nếu bạn cần bất cứ gì tôi có thể giúp được. Xin hợp tác với tôi để vun đắp một năm 

học mạnh khoẻ và vui vẻ.  

 

Kính gửi, 

 

Frances Ajaero, BSN RN 

Wisdom High Schoo 

https://www.houstonisd.org/Page/122193

