FIELD TRIP/EXCURSION INFORMATION
(to be kept by Parent/Guardian)

THÔNG TIN ĐI DÃ NGOẠI (Phụ huynh/Giám hộ giữ)
TO BE COMPLETED BY TEACHER (GIÁO VIÊN ĐIỀN VÀO)

Địa điểm: _________________________________________________________________________________________
Địa chỉ: __________________________________________________________________________________________

Trường hay Trung tâm:_______________________________________________________________________________
Ngày khởi hành:

Giờ khởi hành: _________ Nơi tụ lại : _________________________________________

Ngày trở về:

Giờ trở về:

Nơi trở về:

Lớp hay nhóm tham dự:
Tên giáo viên lớp:
Giáo viên phụ trách chuyến đi:

___________________________________________________

Điện thoại Liên lạc khẩn cấp trong chuyến đi:

___________________________________________________

Chuyến dã ngoại sẽ bao
gồm:
(Mô tả hoạt động và hành
trình):
( Cần cho phép bơi
lội/hoạt động nước)
Phương tiện di chuyển:

Học sinh cần mang theo:
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GIẤY CHO PHÉP HỌC SINH ĐI DÃ NGOẠI/THAM QUAN
NƠI ĐẾN NẰM TRONG CALIFORNIA (gởi trả mẫu đã điền cho trường)

Đi dã ngoại quan trọng vì nó mở rộng kinh nghiệm học hành và cho học sinh cơ hội liên hệ giáo dục với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, dã ngoại là tự nguyện và học
sinh không phải tham dự. Học sinh nào không đi dã ngoại sẽ có hoạt động học hành thay thế.
PHẦN NÀY DO PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ ĐIỀN VÀO
Tôi cho phép con/em tôi
(Tên học sinh - xin viết chữ in)
_____________________________

Được tham gia chuyến đi dã ngoại vào ngày:
Số điện thoại liên hệ khẩn cấp với phụ huynh/giám hô: 1.

2.

Tên người liên hệ khẩn cấp dự khuyết:

3.

Điện thoại:

Tình trạng sức khỏe của học sinh
Dị ứng nặng với___________________________________________
Học sinh có ống Epi-pen ở trường
Suyễn
Học sinh có ống hít suyễn ở trường
Tiểu đường
Học sinh có thuốc ở trường
Lên cơn
Học sinh có thuốc ở trường
Thiếu hồng cầu Học sinh có thuốc ở trường
Các tình trạng khác: ________________________________________
Học sinh có thuốc ở trường
Thuốc men cần trong ngày học: _________________________________________________________________________________
Thuốc men cần sau giờ học: ____________________________________________________________________________________
Chỉ thị đặc biệt: ______________________________________________________________________________________________
Tất cả học sinh bị suyễn, tiểu đường và dị ứng nặng phải có thuốc khẩn cấp ở trường có sẵn cho nhân viên trường giúp khi có cơn suyễn tấn công, đường thấp trong
máu hay phản ứng dị ứng cùng với một Kế hoạch hành động cho Suyễn/Dị ứng do phụ huynh và bác sĩ ký tên. Hãy gặp y tá trường/Dịch vụ y tế để biết thêm thông tin.
Tên kế hoạch bảo hiểm sức khỏe 1 :

Chính sách/người mua bảo hiểm.

Cho phép bơi lội/Hoạt động nước – Nếu bơi lội và/hay hoạt động liên quan tới nước là 1 phần của dã ngoại. Quý vị có cho phép con mình tham dự không?
Có

Không

Khả năng bơi lội của con tôi là (đánh dấu 1 chỗ): Sơ đẳng

Trung cấp

Cao cấp

Cho phép xử lý bịnh: Trong trường hợp không liên lạc được với tôi hay giám hộ, tôi cho phép nhân viên trường xử lý chữa trị đúng cách cho con tôi.
Ngày:

Chữ ký phụ huynh hay giám hộ:
Tên viết chữ in:

CHO TRUNG HỌC CẤP BA THÔI: Với sự cho phép của phụ huynh và giaó viên phụ trách chuyến đi học sinh cấp ba có thể tự
mình tới/rời địa điểm họp mặt. Xin đánh dấu dưới đây nếu quý vị cho phép con mình làm như vậy. Trường hợp này thì Học khu và
trường không chịu trách nhiệm chuyện gì xảy ra.
_______ Học sinh trung học cấp ba của tôi sẽ tự mình tới và/hay rời địa điểm họp mặt _______đến ______rời

SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI LỚN ĐI THEO: Nếu đã đồng ý với giáo viên phụ trách/hướng dẫn viên và tôi đi theo coi chừng
học sinh, thì tôi sẽ tuân theo mọi yêu cầu của học khu liên quan tới công việc của tôi. Đối với những chuyến đi có ở lại qua đêm,
tôi phải kiểm tra dấu tay trước khi đi.2
Ngày:
Chữ ký:
Tên viết chữ in:
Ghi chú quan trọng: Luật California nói rằng: Tất cả mọi người đi dã ngoại được xem như từ bỏ mọi khiếu nại đối với Học khu, trường bán công hay bang California
về thương tích, tai nạn, bịnh hoạn hay chết chóc xảy ra trong chuyến đi hay do chuyến đi. (Bộ luật giáo dục đoạn 35330).

1

Học khu Oakland không có bảo hiểm chuyến đi chơi mặc dù học sinh có thể mua bảo hiểm tại, https://studentinsuranceusa.com/
(bấm vào K-12 Plans).

2

Dấu tay có thể làm qua https://www.beamentor.org/Linkpages/mentorasp/SpecialProjects/OUSD/. Có câu hỏi gì, hãy email cho
volunteers@ousd.k12.ca.us.
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