
CHẤP THUẬN CHO HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP HAVERHILL CHIA SẺ THÔNG TIN 
VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

 

Tên học sinh:   Ngày sinh  _    
 

Trường: _  _ Lớp: _  _ 
 
 

• Tôi đồng ý cho Trường Công Lập Haverhill chia sẻ bằng phương thức điện 
tử thông tin của giấy giới thiệu bao gồm cả các thông tin sau của con tôi: 

• Tên, ngày sinh, lớp và trường HPS mà con tôi theo học. 
• Thông tin về những khó khăn mà con tôi đang gặp phải có thể liên quan đến 

giấy giới thiệu này. 
• Thông tin về cách thức liên hệ với tôi, về thời điểm tốt nhất để liên hệ với tôi và 

ngôn ngữ ưu tiên của tôi, cũng như thông tin về bảo hiểm sức khỏe của con 
tôi để cơ quan sức khỏe tâm thần có thể liên hệ với tôi để bắt đầu dịch vụ. 

với “Beth Israel Lahey Health Behavioral Services (Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe 
Hành Vi Beth Israel Lahey)” và “Family Services of the Merrimack Valley (Dịch Vụ Gia 
Đình Vùng Thung Lũng Merimack)” nhằm mục đích thiết lập các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần cho con tôi. 

 
• Tôi đồng ý cho “Beth Israel Lahey Health Behavioral Services” và “Family Services of 

the Merrimack Valley” trao đổi thông tin với Trường Công Lập Haverhill bằng cả lời 
nói và văn bản về tình trạng của giấy giới thiệu sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần này. 

 
• Tôi hiểu rằng tôi có thể từ chối ký (và có thể thu hồi) sự đồng ý này. Tôi hiểu rằng 

Trường Công Lập Haverhill sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào với các nhà 
cung cấp sức khỏe cộng đồng sau ngày tôi rút lại sự đồng ý của mình. 

 
• Tôi hiểu rằng cả “Beth Israel Lahey Behavioral Health Services” và “Family Services of 

the Merrimack Valley” sẽ không thay đổi việc điều trị/dịch vụ hoặc việc thanh toán các 
hóa đơn của tôi khi tôi quyết định ký mẫu đơn chấp thuận giấy giới thiệu này. 

 
• Tôi hiểu rằng “Beth Israel Lahey Behavioral Health Services” và “Family Services of the 

Merrimack Valley” đã đồng ý bảo vệ quyền riêng tư của thông tin này theo luật về quyền 
riêng tư của tiểu bang và liên bang. 
 

• Tôi hiểu rằng, khi tôi yêu cầu, tôi sẽ nhận được một bản của mẫu đơn đã ký này. 
 

• Tôi đã học và đồng ý với các điều khoản trên. 
 
 
Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp: _   

 

Chữ ký của học sinh (nếu trên 18 tuổi):    
 
 

Tên phụ huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh (nếu HS trên 18 tuổi) [vui lòng viết hoa]: 
 

_  _  _____ Ngày: _   


