
Welcome to the Fountain Valley School District! Xin 

Chào Đón Quý Vị Đến Học Khu Fountain Valley! 

New Student Pre-Enrollment Documentation Checklist 
Danh Sách Kiểm Lại Sự Ghi Danh cho Học Sinh Mới 

Student Name 

Tên Học Sinh   

Parent Name 

Tên Phụ Huynh 

School Year (Năm Học)  2021-22  2022-23

Grade (Cấp Lớp) Birthdate (Ngày Sinh) 

Please complete and bring the following documents with you to the school office to enroll your child 
in a Fountain Valley School District school. 

Vui lòng hoàn tất và đem các giấy tờ sau đây đến văn phòng trường để ghi danh cho con quý vị vào 
một trường học trong Học Khu Fountain Valley. 

 Permanent Record Card (Thẻ Lý Lịch Thường Trực)

 School History (Quá Trình Đi Học)

 Parent Authorization for Release of School Records (Phụ huynh Ủy quyền để xin Hồ Sơ Trường)

 Aeries Pre-Enrollment Confirmation (Provided in the first part of the enrollment process)
Chứng nhận đã ghi danh trong Aeries (Cung cấp phần đầu của quá trình ghi danh)

 Student Health Concern Survey (Thăm Dò Tiểu Sử Sức Khoẻ Của Học Sinh)

Please bring the following items with you to complete the enrollment process. 
Vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây với quý vị để hoàn tất quá trình ghi danh. 

 Proof of Residence (Chứng nhận nơi cư trú)  GATE Verification (if applicable) Xác nhận GATE (nếu có)

 Immunization Records (Giấy chích ngừa) 
Lớp 4th – 8th Grades: most recent CAASPP results

 (kết quả CAASPP gần đây nhất) 

 Verification of Age  (Chứng minh Tuổi tác)


Lớp 6th – 8th Grades: most recent report card

 (Phiếu điểm gần đây nhất) 



EO-57301     Revised: 02/22/2016 

CÓ LỆNH CỦA TÒA ÁN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHĂM SÓC ĐỨA TRẺ NÀY KHÔNG?   KHÔNG   CÓ – NẾU CÓ, QUÝ VỊ PHẢI ĐÍNH KÈM

                                                                                                                   

                                                                                                                               

 

                 Thông tin này là chính xác theo sự hiểu biết của tôi.
 

 

   _________________________________________________________________________ 

                  Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ                                                    Ngày 

HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY     CHỈ DÀNH CHO          Perm ID # __________________________ 

     VĂN PHÒNG               SSID # ____________________________  
Thẻ Lý Lịch Thường Trực  

***VUI LÒNG CHỈ SỬ DỤNG MỰC ĐEN hoặc MỰC XANH DƯƠNG***  

HỌ của Học Sinh (Hợp Pháp)                     TÊN                                                 TÊN ĐỆM Phái Tính:    M     F   Person Verifying Age & Residency: _________________________ 

  Verification of Age:  Birth Certificate 
NGÀY SINH CỦA ĐỨA TRẺ    Tháng  Ngày  Năm      Thành Phố                     Tiểu Bang/Quốc Gia        Passport  Baptismal Certificate 
        Health/Vital Statistic  Affidavit 
ĐỊA CHỈ NHÀ   Số Nhà.Tên Đường                                   Thành Phố                              Mã Số Bưu Điện        School:                                                                 Level: 
  Date Entered: 
ĐIỆN THOẠI NHÀ                                                              SỐ LIÊN LẠC ĐƯỢC CHỌN TRƯỚC  Withdrawal Date: 
  Moved to (City/State): 
SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA MẸ               SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA CHA                            Cum Records Sent To: 
  Date Sent:                                          By: 
 
                                                                                                      Khoanh tròn bên dưới  
Tên thật của Cha                                                          Địa chỉ nhà                                 Nghề Nghiệp               Địa chỉ & Điện thoại nơi làm việc          Học sinh sống với 

 Có     Không 
Còn sống?

 Có    Không 

Tên thật của Mẹ                  Học sinh sống với 
 Có     Không

Còn sống?
 Có    Không

Tên Cha Mẹ Ghẻ hoặc Người Giám Hộ                                                  Học sinh sống với 
 Có     Không

Còn sống?
Có     Không

Người được quyền chăm sóc / Con nuôi /  Nhà riêng cho những trẻ em không thể sống với gia đình của chúng   
 

                                                                    Học sinh sống với 
 Có     Không 

 

ANH EM TRAI và CHỊ EM GÁI: 
Tên                            M       F        Ngày sinh

    

    

    

    

    

    

 

burroughsb
Cross-Out



FOUNTAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT 
HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY 

School History 
Quá Trình Đi Học 

STUDENT’S NAME:        GRADE: 
TÊN HỌC SINH: ____________________________________________   CẤP LỚP: ______________ 
 

1. Has your child ever attended school before, including preschool? 
Con quý vị đã có đi học trước đây không, bao gồm trường mầm non? 
 

YES  CÓ    Name of School: Tên Trường:_________________________  
 

 NO  KHÔNG     Stop, there is no need to continue.   Ngừng, quý vị không cần phải tiếp tục. 
 

2. Has your child ever attended a Fountain Valley School District school, including preschool? 
Con quý vị đã có đi học ở một trường trong Học Khu Fountain Valley không, bao gồm trường mầm non? 
 

YES  CÓ    Name of School: Tên Trường: _____________________  When:  Khi nào: _________ 
 

 NO  KHÔNG    
 

3. Has your child ever received services from a special program? 
Con quý vị đã có nhận dịch vụ từ một chương trình giáo dục đặc biệt không? 
 

YES  CÓ    When:  Khi nào: _________________________          NO  KHÔNG    
   

If YES, please check the appropriate program(s) below: 
Nếu CÓ, vui lòng đánh dấu vào những chương trình thích hợp dưới đây: 

 

SPECIAL EDUCATION SERVICES 
CÁC DỊCH VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐẶC BIỆT 

REGULAR EDUCATION SERVICES 
CÁC DỊCH VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 

DỤC PHỔ THÔNG 
 Resource Specialist Program (RSP) 
    Chương trình bổ túc  

   GATE (Gifted & Talented Education) 
      (Giáo dục học sinh có Thiên tài và Năng khiếu đặc biệt) 

 Speech & Language Program 
     Chương trình Phát âm & Ngôn ngữ 

   Counseling   Tư vấn 

 Adaptive Physical Education   Thể dục thích nghi   Other (list below) 
      Vấn đề khác (xin liệt kê dưới đây) 

 Special Day Class 
 (Learning Handicapped, Severely Handicapped, or Language Handicapped) 
         Lớp Giáo Dục Đặc Biệt 
 (Khuyết tật ảnh hưởng đến Học vấn, Trầm trọng, hoặc Ngôn ngữ) 

 

 Individualized Education Program (IEP) 
        (Please provide the most current copy) 
     Chương trình Giáo dục Cá nhân 
        (Xin cung cấp bản sao mới nhất) 

 
4. Expulsion - Đuổi học (per AB 29)  NO  KHÔNG      YES  CÓ      (If yes, when?

                                                          Nếu có, khi nào? __________ )  

5.  Suspension - Đình chỉ học tập (per AB 29)  NO  KHÔNG      YES  CÓ  (If yes, when?
                                                                                                                            Nếu có, khi nào?__________ )

 
 

6.  Has your child been retained? NO  KHÔNG      YES  CÓ      (If yes, what grade? 
 

 Con quý vị có ở lại lớp không?                                                                 Nếu có, ở cấp lớp nào?_____________)
                                                              

 

7. Comment:  Chú thích:  

 
Parent Signature:              Date 
Chữ ký Phụ huynh: __________________________________________   Ngày: ______________________ 



HỌC  KHU  FOUNTAIN  VALLEY    
  

SỰ  CHO  PHÉP  CỦA  PHỤ  HUYNH  ĐỂ  GỬI  HỒ  SƠ  NHÀ  TRƯỜNG  ĐI  
  
  

  
Trường/Cơ  sở  nơi  hồ  sơ/thông  tin  bảo  mật  hiện  đang  có:  
  
Trường/Cơ  sở                                           
  
Địa  chỉ                                                                    
  
Thành  phố                    Tiểu  bang        Mã  số  bưu  điện          
  

  
Các  trường  học  thường  thường  bảo  quản  hai  loại  hồ  sơ  cố  định:  
  
1.   Hồ  Sơ  Học  Bạ  bao  gồm  các  điểm  hạng,  thông  tin  về  sức  khỏe,  các  môn  học,  các  kết  quả  kỳ  thi  được  yêu  cầu,  và  

thông  tin  khác   liên  quan  đến  chương  trình  giáo  dục  của  học  sinh.     Các  hồ  sơ  Đình  chỉ  học  tập  và/hoặc  Đuổi  
học  (những  thông  tin  này  phải  được  gửi  đi  theo  yêu  cầu  của  AB29).  

  
2.   Hồ  Sơ  Bảo  Mật  bao  gồm  những  báo  cáo  từ  các  chuyên  gia  như  nhà  tâm  lý  học,  cố  vấn  viên  hoặc  chuyên  viên  

chỉnh  phát  âm.  
  
Học  khu  không  tiết   lộ  thông  tin  cũng  như  không  chuyển  hồ  sơ  học  sinh   liên  quan  đến  một  đứa  trẻ  mà  không  có  sự  
đồng  ý  của  phụ  huynh  hoặc  thủ  tục  pháp  lý.    Vui  lòng  đánh  dấu  vào  phần  thích  hợp  dưới  đây  cho  thấy  sự  đồng  ý  để  
gửi  hồ  sơ  học  bạ  và/hoặc  hồ  sơ  bảo  mật  đi.    Nếu  cả  hai  loại  thông  tin  được  cho  phép  để  gửi  đi,  xin  vui  lòng  đánh  dấu  
vào  cả  hai  ô.  
  

  
Tên  Học  Sinh  

  
Ngày  Sinh  

  
Cấp  Lớp   Hồ  Sơ  Bảo  Mật   Hồ  Sơ  Học  Bạ  

         q   q  
         q   q  
         q   q  
         q   q  
         q   q  

  
   Tôi  đồng  ý  để  gửi  hồ  sơ  nhà  trường  đi  như  đã  nêu  ở  trên.  
  
  
   Ngày                                           
                                            Chữ  Ký  Phụ  Huynh/Giám  Hộ  Hợp  Pháp  

  
  

CHỈ  DÀNH  CHO  VĂN  PHÒNG  
  
Trường/Cơ  sở  nơi  hồ  sơ/thông  tin  bảo  mật  đang  được  gửi  đi:  
  
Trường/Cơ  sở                                           
  
Địa  chỉ                                                                        
  
Thành  phố,  Tiểu  bang  &  Mã  số  bưu  điện                                                      
  
Ngày                                              
                                                        Hiệu  Trưởng/Đại  Diện  được  Ủy  Quyền  
  
  
Parent Authorization for Releae of School Records
                 



 
 
 
 

THĂM DÒ TIỂU SỬ SỨC KHOẺ CỦA HỌC SINH 
 

Tên Học Sinh (Họ) ____________(Tên)_________________ (Tên Đệm)___ Ngày Sinh ____   
Trường _______________________________________ Lớp ____________ 
 

Xin cho biết con của quý vị có bất cứ tình trạng sức khoẻ và / hoặc các điều kiện sức khoẻ nào sau đây để chúng 
tôi có thể giữ cho con của quý vị khỏe mạnh và an toàn nhất khi ở trường. Một số điều kiện sức khoẻ có thể cần 
thảo luận thêm với y tá của khu học chánh.  
 

Nếu không có tình trạng sức khoẻ nào, xin làm ơn đánh vào ô thích hợp dưới đây. 
 

 KHÔNG CÓ TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ NÀO 
 Dị ứng: Với thứ gì? __________________________________________        Epi-pen    Có__ Không __ 
 ADD/ADHD: Thuốc men __________________________________  Cần có ở trường?  Có __ Không __ 
 Tự Kỷ: Nhận xét__________________________________________________ 
 Suyễn: Liệt kê thuốc men_________________________________ Cần có ở trường?  Có __ Không __ 
 Chảy máu cam/loãng máu: _____________________________________________ 
 Rối loạn Xương/Khớp: _________________________________  Hạn chế hoạt động?  Có __ Không __ 
 Ung thư (hiện tại hoặc lịch sử): Loại nào? ___________________________________ 
 Chấn động thần kinh: Bất kỳ hạn chế nào? _________________________________ 
 Xơ nang: Thuốc theo toa ________________________________  Cần có ở trường?  Có__ Không __ 
 Tiểu đường: Loại 1        Loại 2         Thuốc theo toa hoặc cần xét nghiệm máu ở trường?  Có __ Không __ 
 Hội chứng Down hoặc rối loạn nhiễm sắc thể:_______________________________ 
 Chứng ăn uống thất thường: ____________________________________________ 
 Tình trạng da khô hoặc lang beng: ________________________________________ 
 Chứng giựt kinh phong/ động kinh: Thuốc men ________  Cần có ở trường?  Có __ Không __ 
 Vấn đề về đường tiêu hoá (GERD, Crohn’s, ống cho ăn, v.v.):_______________________ 
 Mất thính lực: Tai phải ___ Tai trái ___ Trợ thính? Tai phải ___ Tai trái___ 
 Bệnh Tim: Loại nào? ___________________________________  Hạn chế hoạt động?  Có __ Không __ 
 Các vấn đề về thận hoặc bàng quan: ______________________  Hạn chế hoạt động?  Có __ Không __ 
 Nhức đầu kinh niên: Thuốc men __________________________ Cần có ở trường?  Có __ Không __ 
 Vấn đề liên quan đến thần kinh hoặc não bộ: _________________________________ 
 Rối loạn tâm thần hoặc cảm xúc: _________________________________________ 

Thuốc men________________________________________  Cần có ở trường?  Có __ Không __ 
 Suy giảm thi lực: Mắt kiếng    Contacts    Thứ khác 
 Bất kỳ trường hợp nhập viện hoặc phẫu thuật nào? _____________________ Ngày: ______________ 
 Điều kiện sức khoẻ khác hoặc thuốc men cần thiết: __________________________________ 
 

Chú thích thêm:  
 
 
 
 
Chữ ký Phụ Huynh/Giám Hộ ____________________________ Ngày: ________________ 
 

 

HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY 
10055 Slater Ave.  Fountain Valley, CA 92708  714.843.3200  www.fvsd.us 

 

Dành riêng cho Văn Phòng Trường:  Đã cho vào Aeries _____ (initials) 



HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY  
Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp / Lớp Mẫu giáo 

Thẩm định Sức khỏe 
 
TÊN HỌC SINH: ____________________________ NG ÀY SANH: __________ 
 
TÊN PHỤ HUYNH: ________________________ SỐ ĐIỆN THOẠI:  __________ 
 
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị trong việc xác định các em nào trong lớp mẫu 
giáo mà có thể cần sự trợ giúp của nhân viên Trị liệu Phát âm và Ngôn ngữ và / 
hoặc y tá nhà trường. Nếu quý vị cảm thấy con em mình có thể gặp khó khăn trong 
bất kỳ lĩnh vực nào dưới đây, xin ghi xuống mối quan tâm trên mẫu này. Mối quan 
tâm của quý vị sẽ được chuyển tiếp đến các chuyên gia thích hợp. 
 
  THỊ GIÁC 

• Nheo mắt hoặc dụi mắt  
• Mắt lé  
• Cầm sách đọc thật gần hoặc xa  
• Thường xuyên nhức đầu có thể vì mắt bị căng thẳng  
• Hiện nay có đeo kính 

 
  TH ÍNH GIÁC 

• Tôi có quan tâm về thính giác  
• Thường bị nhiễm trùng tai hoặc nhiễm trùng kéo dài  
• Trước đây đã được chẩn đoán với một vấn đề thính giác 

 
  PHÁT ÂM / NGÔN NGỮ 

• Giọng nói cứng, khàn, hoặc trong hơi thở  
• Lặp lại một phần của từ hoặc toàn bộ từ, "nói lắp" 
• Phát âm không đúng khi nói chuyện, làm người nghe khó hiểu (Nhiều em 

mẫu giáo gặp khó khăn với L, R, S, và TH) 
 

 Trước đây đã sinh hoạt với nhân viên trị liệu ngôn ngữ 
• Tại đâu: _________________________________________________ 

• Lúc nào:  __________________________________________________ 
 
  QUAN TÂM KHÁC? 
 
  Hiện nay tôi không có mối quan tâm nào 
 



 
 

 
 

Dear Parents, 

 

FOUNTAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT 
10055 Slater Ave.  Fountain Valley, CA 92708  714.843.3200  www.fvsd.us 

 

 

California law requires all students to have a dental check-up by May 31 of their first 
year of public school.   It is also required that your child receive a health examination 
upon school entry. 

 

Attached  you  will find the  Oral Health  Assessment  for School  Entry form which 
should be filled out by a California licensed dental professional, along with your child’s 
information and parent signature. 

 

You  will  also  find  the  Report  of  Health  Examination  for  School  Entry  form with 
the top portion to be filled out by the parent and the bottom portion to be filled out 
by your child’s health care professional.   Please make sure that both the parent and 
health care professional sign and date this form. 

 

Healthy children learn better! 

Sincerely, 

FVSD Nursing Staff 
 
 
 

Thưa Quý Phụ Huynh, 
 

Luật California yêu cầu tất cả học sinh phải có một lần khám răng trước ngày 31 tháng 5 
của năm đầu tiên đi học ở trường công.  Và con của quý vị cũng được yêu cầu là phải 
nhận được một sự kiểm tra sức khỏe khi nhập học. 

 

Đính kèm sau đây quý vị sẽ tìm thấy đơn Thẩm Định về Sức Khỏe Răng Miệng cho 
Nhập Học, đơn này phải được điền bởi một nha sĩ có giấy phép của California, cùng với 
thông tin của con quý vị và chữ ký của phụ huynh. 

 

Quý vị cũng sẽ tìm thấy đơn Báo Cáo về Kiểm Tra Sức Khỏe cho Nhập Học với phần 
bên trên phải được điền bởi phụ huynh và phần bên dưới phải được điền bởi chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe của con quý vị.  Xin vui lòng chắc chắn là cả hai bên phụ huynh và 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều phải ký tên và đề ngày vào mẫu đơn này. 

 

Trẻ em khỏe mạnh học tốt hơn! 

Trân trọng, 

Nhân Viên Y Tế của FVSD 

http://www.fvsd.us/


 

HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY 
10055 Slater Ave.  Fountain Valley, CA 92708  714.843.3200  www.fvsd.us 

 

 

Yêu Cầu Sự Thẩm Định về Sức Khỏe Răng Miệng 
 

Để bảo đảm cho con của quý vị có sẵn sàng để đi học, Lu ậ t California, Luật Giáo Dục Phần 49452.8, yêu 
cầu con của quý vị phải có một sự thẩm định về sức khỏe răng miệng (khám răng) trước ngày 31 tháng 5 cho 
lớp mẫu giáo hoặc là lớp một,  bất cứ cấp lớp nào miễn là năm đầu tiên của em ấy vào trường công. Những 
sự đánh giá đã xảy ra trong vòng 12 tháng trước khi con của quý vị nhập học cũng đáp ứng được yêu cầu 
này.  Luật pháp quy định rằng việc đánh giá phải được thực hiện bởi một nha sĩ có giấy phép hoặc một chuyên 
gia về răng miệng khác đã được cấp giấy phép đăng ký. 

 
Xin vui lòng mang mẫu đơn Oral Health Assessment/Waiver Request (Yêu Cầu Sự Thẩm Định về Sức Khỏe 
Răng Miệng/Sự Từ Bỏ) đã đính kèm đến văn phòng nha khoa của quý vị, vì nó sẽ cần thiết cho sự kiểm tra 
của con quý vị.  Nếu quý vị không thể đưa con của mình đi thẩm định cho sự yêu cầu này, xin vui lòng ghi rõ lý 
do cho điều này trong Phần 3 của mẫu đơn. Quý vị có thể nhận được nhiều bản sao của mẫu đơn cần thiết ở 
trường của con quý vị hoặc trực tuyến từ trang mạng của California  Department  of  Education (Bộ Giáo Dục 
của California) tại  http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn. Luật California yêu cầu các trường học duy trì sự riêng tư về 
thông tin sức khỏe của học sinh.  Danh tánh của con quý vị sẽ không liên quan vào bất kỳ báo cáo nào được 
trình bày như là một kết quả của yêu cầu này. 

 
Các tài liệu sau đây sẽ giúp quý vị tìm thấy một nha sĩ và hoàn tất yêu cầu này cho con của quý vị: 

 
1. Số miễn phí hoặc trang mạng của Medi-Cal/Denti-Cal có thể giúp quý vị tìm một nha sĩ có nhận Denti-Cal: 

(800) 322-6384 hoặc  http://www.denti-cal.ca.gov.  Để được giúp đỡ ghi danh cho con của quý vị vào Medi- 
Cal/Denti-Cal, hãy liên lạc với cơ quan dịch vụ xã hội địa phương của quý vị tại (855) 478-5386 hoặc 
http://ssa.ocgov.com/health/. 

 
2.  Số miễn phí hoặc trang mạng của Healthy Families có thể giúp quý vị tìm một nha sĩ có nhận bảo hiểm 

Healthy Families hay để tìm hiểu xem quý vị có thể ghi danh vào chương trình: (800) 880-5305 hoặc 
http://www.mrmib.ca.gov/mrmib/HFP.shtml. 

 
3. Cho những tài liệu bổ sung có thể giúp ích được, xin liên lạc với cơ quan y tế cộng cộng tại địa phương ở số 

(855) 478-5386 hoặc http://ssa.ocgov.com/health/. 
 

Hãy nhớ rằng, con của quý vị không khỏe mạnh và sẵn sàng để đi học nếu em ấy có sức khỏe về răng miệng 
kém!  Dưới đây là lời khuyên quan trọng để giúp con của quý vị luôn khỏe mạnh: 

 
  Đưa con của quý vị đến nha sĩ hai lần một năm . 
   Chọn thực phẩm lành mạnh cho cả gia đình. Thực phẩm tươi thường là thực phẩm lành mạnh nhất. 
   Đánh răng ít nhất hai lần một ngày với kem đánh răng có chứa chất fluoride. 
   Giới hạn kẹo và thức uống có đường, như là nước trái cây hoặc nước ngọt. Thức uống có đường và 

kẹo chứa rất nhiều đường, gây sâu răng và thay thế các chất dinh dưỡng quan trọng trong chế độ 
ăn uống của trẻ em quý vị. Thức uống có đường và kẹo cũng góp phần vào vấn đề tăng cân, có thể 
dẫn đến các bệnh khác, thí dụ như bệnh tiểu đường. Càng ít kẹo và thức uống có đường, càng tốt! 

 

 
Răng sữa rất quan trọng. Chúng không chỉ là những chiếc răng sẽ rụng. Trẻ em cần răng để ăn đúng cách, 
nói, cười và cảm thấy tốt về bản thân mình.  Trẻ em bị sâu răng có thể ăn uống khó khăn, không mĩm cười và 
có trở ngại trong việc chú ý và học hỏi ở trường.  Sâu răng là một bệnh nhiễm trùng không thể chữa lành và có 
thể gây đau đớn nếu không điều trị. Nếu sâu răng không được điều trị, trẻ em có thể bị bệnh cần phải điều trị 
tại phòng cấp cứu, và răng trưởng thành của chúng có thể bị hư vĩnh viễn. 

 
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tiến bộ và thành công của một đứa trẻ ở trường, bao gồm cả sức khỏe. 
Trẻ em phải được khỏe mạnh để học hỏi, và trẻ em bị sâu răng thì không khỏe mạnh. Sâu răng có thể phòng 
ngừa, nhưng chúng ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn bất kỳ căn bệnh mãn tính nào khác. 

 
Nếu quý vị có thắc mắc về yêu cầu sự thẩm định sức khỏe răng miệng, xin vui lòng liên lạc văn phòng Dịch Vụ 
Hỗ Trợ ở số (714) 843-3281

http://www.fvsd.us/
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn
http://www.denti-cal.ca.gov/
http://ssa.ocgov.com/health/
http://www.mrmib.ca.gov/mrmib/HFP.shtml
http://ssa.ocgov.com/health/


Oral Health Assessment Form 
California Department of Education 
T07-003, English, Arial Font 
Page 1 of 1 Mẫu Đánh Giá Sức Khỏe Răng Miệng
Luật California (Luật Giáo Dục Phần 49452.8) định rõ là con của quý vị phải có một lần khám răng trước ngày 31 Tháng 5 cho
lần đầu tiên em ấy đi học tại trường công lập. Một người nha sĩ có giấy phép hành nghề nha khoa của California phải thực hiện
việc kiểm tra răng và điền vào Phần 2 của mẫu này. Nếu con quý vị đã có khám răng trong vòng 12 tháng trước khi em ấy bắt
đầu đi học, yêu cầu nha sĩ của quý vị điền vào Phần 2. Nếu quý vị không thể có được một sự khám răng cho con của quý vị,
xin điền vào Phần 3.
Phần 1: Thông tin của đứa trẻ (Điền bởi phụ huynh hay người giám hộ)
Child’s Information (Filled out by parent or guardian) 

Tên của đứa trẻ: Họ của đứa trẻ: Tên đệm:          Ngày sinh của đứa trẻ:

Địa chỉ: Căn hộ:

Thành phố: Số bưu điện:

Tên Trường: Giáo viên: Lớp: Giới tính: 
□  Nam               Nữ

Tên Phụ huynh/Giám hộ: Chủng tộc/Sắc tộc của đứa trẻ:       
□Da Trắng    □ Da Đen/Mỹ gốc Phi Châu          □ Tây Ban Nha/La Tinh   □ Á Châu

□ Người Mỹ Bản Xứ        □ Nhiều Chủng Tộc       Khác___________
□Thổ dân Hawaiian/Đảo Thái Bình Dương     □ Không biết

Section 2:  Oral Health Data Collection (Filled out by a California licensed dental professional)     
IMPORTANT NOTE:  Consider each box separately.  Mark each box. 
Assessment 
Date: 

Caries Experience 
(Visible decay and/or 

fillings present) 

□ Yes □ No

Visible Decay 
Present: 

□ Yes     □ No

Treatment Urgency: 
□ No obvious problem found
□ Early dental care recommended (caries without pain or infection;

or child would benefit from sealants or further evaluation)
□ Urgent care needed (pain, infection, swelling or soft tissue lesions)

Licensed Dental Professional Signature    CA License Number       Date 

Section 3: Xin Miễn Sự Yêu Cầu Đánh Giá Sức Khỏe Răng Miệng
                     Được điền bởi phụ huynh hay người giám hộ đòi hỏi được miễn sự yêu cầu này 

Xin miễn cho con tôi vấn đề khám răng bởi vì: (Đánh dấu vào ô nào mô tả lý do hợp lý nhất) 
 

□Tôi không thể tìm thấy một văn phòng nha sĩ đồng ý nhận bảo hiểm nha khoa của con tôi.
       Chương trình bảo hiểm nha khoa của con tôi là:

□ Medi-Cal/Denti-Cal    □ Healthy Families    □ Healthy Kids    □ Khác ___________________    □ Không có

□Tôi không có khả năng cho con tôi đi khám răng.
 

 

□Tôi không muốn con tôi đi khám răng.
 Tùy chọn: lý do khác khiến con tôi không thể đi khám răng:

Nếu đòi hỏi được miễn sự yêu cầu này: ____________________________________________________
Signature of parent or guardian  Date

                                                                                        Chữ ký Phụ huynh hay Người giám hộ.              Ngày

Gửi lại mẫu này cho trường thời hạn chót là 31 Tháng 5 trong năm học đầu tiên của con quý vị. 
Bản gốc phải được lưu giữ trong hồ sơ nhà trường của con quý vị.  
 

Luật quy định các trường phải bảo mật thông tin y tế học sinh. Tên của con quý vị sẽ không phải là một phần của bất cứ báo 
cáo như là một kết quả của luật này. Thông tin này chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích liên quan đến sức khỏe của 
con quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gọi cho trường của quý vị.
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State of California—Health and Human Services Agency Department of Health Care Services 
 Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program 

If your child is unable to get the school health check-up, call the Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program in your local health  
department.  If you do not want your child to have a health check-up, you may sign the waiver form (PM 171 B) found at your child’s school. 

PM 171 A (09/07) (Bilingual) CHDP website:  www.dhcs.ca.gov/services/chdp  

 
                     REPORT OF HEALTH EXAMINATION FOR SCHOOL ENTRY - BÁO CÁO KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỂ ĐI HỌC 
To protect the health of children, California law requires a health examination on school entry.  Please have this report filled out by a health examiner and return it to the school.  The school will 
keep and maintain it as confidential information. (Để bảo vệ sức khỏe của trẻ em, luật CA đòi hỏi một sự kiểm tra sức khỏe để đi học. Vui lòng nhờ người kiểm tra điền vào mẫu này và gửi lại cho
trường. Nhà trường sẽ giữ và duy trì thông tin mật này.) 
PART I - Phần I TO BE FILLED OUT BY A PARENT OR GUARDIAN - ĐƯỢC ĐIỀN BỞI PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
CHILD’S NAME—Last (Họ của học sinh)                                            First (Tên của học sinh)                                                                       Middle (Tên đệm của học sinh)                                     BIRTH DATE—Month/Day/Year (Tháng/Ngày/Năm Sinh)

ADDRESS—Number, Street  (Số nhà, Tên đường) City  (Thành phố) ZIP code (Số bưu điện) SCHOOL (TRƯỜNG)

PART II TO BE FILLED OUT BY HEALTH EXAMINER 
HEALTH EXAMINATION  IMMUNIZATION RECORD 
NOTE:  All tests and evaluations except the blood lead test 
must be done after the child is 4 years and 3 months of age. 

 Note to Examiner:  Please give the family a completed or updated yellow California Immunization Record. 
Note to School:  Please record immunization dates on the blue California School Immunization Record (PM 286). 

REQUIRED TESTS/EVALUATIONS DATE (mm/dd/yy)  

 

VACCINE 
DATE EACH DOSE WAS GIVEN 

First Second Third Fourth Fifth 

POLIO (OPV or IPV)      
DtaP/DTP/DT/Td (diphtheria, tetanus, and [acellular] 
pertussis) OR (tetanus and diphtheria only)      

MMR (measles, mumps, and rubella)      
HIB MENINGITIS (Haemophilus Influenzae B) 
(Required for child care/preschool only)      

HEPATITIS B      

VARICELLA (Chickenpox)      

OTHER (e.g., TB Test, if  indicated)      

OTHER      

Health History ______/______/______ 

Physical Examination ______/______/______ 

 Dental Assessment ______/______/______ 

Nutritional Assessment ______/______/______ 

 Developmental Assessment ______/______/______ 

Vision Screening ______/______/______  
Audiometric (hearing) Screening ______/______/______  
TB Risk Assessment and Test, if indicated ______/______/______  
Blood Test (for anemia) ______/______/______  
Urine Test ______/______/______  
Blood Lead Test ______/______/______  
Other ______/______/______  
   

PART III ADDITIONAL INFORMATION FROM HEALTH EXAMINER (optional) and  RELEASE OF HEALTH INFORMATION BY PARENT OR GUARDIAN 
(Tiết lộ thông tin y tế bởi phụ huynh/giám hộ)  

RESULTS AND RECOMMENDATIONS
 

 

Fill out if patient or guardian has signed the release of health information.
 

 

 Examination shows no condition of concern to school program activities.
 

 
Conditions found in the examination or after further evaluation that are of importance to schooling or 
physical activity are:  (please explain)

 

I give permission for the health examiner to share the additional information about the health check-up 
with the school as explained in Part III. (Tôi cho phép người kiểm tra sức khỏe chia sẻ thông tin về sức
khỏe với nhà trường như đã giải thích trong Phần III.  
  Please check this box if you do not

 
want the health examiner to fill out Part III. 

                                                                                                                                                                                Vui lòng đánh dấu vào ô này nếu quý vị không muốn người kiểm tra sức khỏe điền vào Phần III. 

 

 

 
  Signature of parent or guardian  

Date 

 

Signature of parent or guardian 
(Chữ ký Phụ huynh/Người Giám Hộ)                                                         Ngày
 Name, address, and telephone number of health examiner

 

 
 
 
 

 
  Signature of health examiner  Date 
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