
  

 

 
 

 
 

THÔNG QUA VỀ CHẤN THƯƠNG NÃO VÀ BỊ THƯƠNG Ở ĐẦU 
 

 PHẦN 1 (DO PHỤ HUYNH HAY NGƯỜI GIÁM HỘ HOÀN TẤT) 
HỌ TÊN 

 

NGÀY SINH SỐ  ID HỌC SINH 

 
 

1. Ngày hoàn tất khám sức khỏe lần cuối: Do y sĩ/Y sĩ Thường Xuyên:_   
 

2. Học sinh đã có đi gặp cung cấp y tế về cấp cứu hay khẩn cấp trong 12-tháng qua không? ____Không____Có 

 

3. Học sinh có bị đau đầu, nặng đầu, đau cổ, nôn mửa, xây xẩm, mờ mắt, mất thăng bằng, nhạy cảm với ánh sáng hay âm thanh, cảm 

thấy “chậm chạp” hay “không đúng”, khó khăn tập trung trí nhớ, lẫn lộn, choáng váng, dễ kích thích hay đa cảm, lo lắng hay bồn chồn, 

hay bị khó ngủ).______Không_____Có 

 

4. Học sinh có bị những triệu chứng khác, điều kiện, hay bị thương, hay có thể, bị ảnh hưởng về khả năng của em về an tòan khi tham dự 

vào thể thao không? ___Không Có 

 

5. Qúi vị có quan tâm về bất cứ lý do nào tại sao khiến cho Học Sinh không thể tham dự một cách an toàn vào việc huấn luyện điền kinh 

hay các hoạt động và/hay nhận hoàn tòan việc thông qua về y tế để trở lại các hoạt động điền kinh không? ____Không Có 

 

 Xin giải thích tất cả những câu trả lời “CÓ”, cũng xin mô tả những sự việc khác có thể được tiết lộ trước khi có việc kiểm tra ): 

 

 

 

 

 

 
 

ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ:  Tôi ủy quyền cho người cung cấp y tế thực hiện về Chấn Thương Sọ Não [và Bị 

Thương Nặng] Đánh Gía Thông Qua về Y Tế. Tôi phải cung cấp sự thực hiện thích hợp về thông qua y tế cho Học Khu trước khi Học Sinh 

có thể có khả năng trở lại thực hành điền kinh hay tham dự. Những thông tin ở trên sự thật và đúng với sự hiểu biết tốt nhất của tôi. 
     IN TÊN PHỤ HUYNH HAY NGƯỜI GIÁM HỘ                                                                              CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH HAY NGƯỜI GIÁM HÔ 
 

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI NƠI LÀM VIỆC ĐIỆN THOẠI NHÀ 

 

PHẦN 2 – ĐÁNH GIÁ Y TẾ (HOÀN TẤT DO NGƯỜI CUNG CẤP Y TÊ KHẢO SÁT) 
 Theo luật, công bố chấn thương não trước/bị thương đầu phải do MD/DO thực hiện, người này phải trình bầy cho biết rằng họ (1) đã hoàn             
tất những yêu cầu huấn luyện về chấn thương não và (2) thường xuyên thực hành trong lãnh vực chuyên môn này. Luật GD Khỏan 49475.  

Khi ký bản này, MD/DO xác nhận rằng họ tuân thủ với luật này. 

                                                                      Bình Thường   Không Bình Thường (Mô tả) 

 Đánh gia Tổng Quát:  X á c  Đ ị n h  C ô n g  B ố  

      Mắt/Tai/Mũi/Cổ/Da/Tim, Phổi, Chức           Tham dự hạn chế 

     năng của Phổi/ Bụng/Thuộc Cơ Xương Tham dự không hạn chế/đặc biệt thể thao 

  những sự kiện hay hoạt động (Mô Tả trong 

                                                                                                                                                                         Phần Chung ) 

      Kiểm Tra Màn Chắn Thần Kinh    Thông qua từ chối chờ khám nghiệm thêm/ 

(NSE)   đánh giá 

   Không tham dự điền kinh 

Đánh giá Chấn Thương Não/Bị     

thương Đầu                                                                                                                                               Một của phần trên PHẢI được xác nhận 

       Bình luận:                                                                                                                                                                                     DẤU CỦA Y SĨ 

               

   

 
  IN TÊN Y SĨ                                                                                              CHỮ KÝ Y SĨ                                                                                                   NGÀY 

 

 

 

THÔNG QUA VỀ Y TẾ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO [VÀ BỊ THƯƠNG NẶNG [(Ed. 12/1/11) Rev:12/08/11; 1/11/12] 

Bản chính thông qua y tế đã ký và được đưa cho Giám Đốc Điền Kinh hay Hiệu Trưởng,với bản sao đã nhận đã đưa cho 

giám sát huấn luyện viên, phụ huynh, và Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro. Bản thông qua được giữ một (1) nămsau khi chấm dứt 

Niên Học. 
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