
Trường Công Lập Boston  

HIPAA/FERPA Uỷ quyền Phù hợp cho các Trao đổi Thông tin Giáo dục và Sức khỏe  

 

Tên Bệnh nhân/Học sinh: ______________________________________   Ngày sinh: ____________________ 

 

Trường (School): ______________________________________ 

 

Số điện thoại: _________________________________________                 Fax: ________________________ 

 

Y Tá Trường: ___________________________   Nơi chăm sóc sức khỏe: ________________________ 

Nơi chăm sóc sức khỏe (Health Care Provider) 

sẽ chia sẻ với Trường thông tin nào?    
 

Vấn đề (Issue): 
 

Thông tin được chia sẻ (Information to be shared): 

 

Trường sẽ chia sẻ với Nơi chăm sóc sức khỏe 

(Health Care Provider) thông tin nào?    
 

Vấn đề (Issue): 
 

Thông tin được chia sẻ (Information to be shared): 
 

Ủy quyền (Authorization) 
 

Sự ủy quyền này có giá trị trong một năm.  Nó sẽ hết hạn vào ngày ____________________, tôi hiểu rằng tôi có thể thu 

hồi ủy quyền này bất cứ lúc nào bằng cách gửi văn bản thông báo việc thu hồi sự đồng ý của tôi.  Tôi xác nhận rằng hồ 

sơ sức khỏe, một khi đã được sở học chánh nhận, có thể không được bảo vệ bởi Quy tắc Bảo mật HIPAA, nhưng sẽ trở 

thành hồ sơ giáo dục được bảo vệ bởi Quyền Giáo Dục Gia Đình và Luật Bảo mật (the Family Educational Rights and 

Privacy Act).  Với sự đồng ý cho phép giao tiếp giữa nơi chăm sóc sức khỏe (Health care provider) và y tế học đường, 

tôi cũng hiểu rằng nếu tôi từ chối ký, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng được chăm sóc sức khỏe của con tôi. 

 

            
             Chữ ký của Phụ Huynh (Parent Signature)        Ngày (Date) 
 

            
 Chữ ký của Học Sinh  (Student Signature) *        Ngày (Date) 
 

 

* Nếu một học sinh trưởng thành đồng ý cho chăm sóc sức khỏe mà không cần sự đồng ý của phụ huynh, theo luật liên bang hoặc 

tiểu bang, chỉ có các học sinh đó ký giấy ủy quyền này.  Ở Massachusetts, trẻ trưởng thành có thẩm quyền, tùy thuộc vào tuổi tác, 

có thể đồng ý điều trị ngoại trú về tâm thần, rượu và lạm dụng thuốc, xét nghiệm HIV/AIDS và các dịch vụ chăm sóc về sinh sản. 

 
Vietnamese/HT 

Mục đích của mẫu đơn này là để tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa y tá trường và nơi chăm sóc sức khỏe của trẻ, 

nhằm mục đích mang lại hiệu quả tối đa kinh nghiệm học tập của học sinh. Y tá trường có thể chia sẻ thông tin trong 

báo cáo y tế này với các thành viên thích hợp của nhóm giáo dục và hỗ trợ để sử dụng trong các buổi họp về sức 

khỏe, an toàn và nhu cầu giáo dục của học sinh.  Điều này được thực hiện trên cơ sở "điều cần biết / need to know" 

cách bí mật và cũng có thể bao gồm sự liên lạc giữa nơi chăm sóc sức khỏe và y tá trường để tạo điều kiện cho tiến 

trình này. Tương tự như vậy, nơi chăm sóc sức khỏe có thể chia sẻ thông tin với các bệnh viện hoặc nhóm chữa trị. 

Chỉ có các việc liệt kê dưới đây sẽ được chia sẻ. 
 


