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Sách Lược cho Y Tá Trường Học để  
Giải Quyết Vấn Đề Vắng Mặt Thường Xuyên 

1. Trong cương vị quản lý hồ sơ, hãy tạo dựng những mối liên hệ đầy tin cậy và quan tâm để 
phát huy mối liên lạc cởi mở giữa các gia đình, học sinh, nhân viên điều hành, giáo viên, nhân 
viên, và nơi chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng; 

2. Bảo đảm các em học sinh cảm thấy an toàn ở trường học; 

3. Cá nhân hóa các dịch vụ cung cấp cho các em học sinh bị bệnh thường xuyên (nghĩa là, liệu 
rằng có một máy xông mũi họng ở trường sẽ giải quyết những trường hợp lên cơn xuyễn dễ 
dàng hơn hầu cho học sinh có thể trở lại hoặc ở lại trường học với sự giúp đỡ nhiều hơn là 
MDI (Metered Dose Inhaler / Bình Xịt Định Liều) hay không?); 

4. Sẵn sàng hợp tác với các gia đình để quản lý hữu hiệu những ngăn trở về sức khỏe đối với vấn 
đề đi học thường xuyên; 

5. Cung cấp phát triển chuyên môn và ủng hộ cho các giáo viên và nhân viên khác của trường để 
giúp họ hiểu được những ngăn trở về y khoa đối với sức khỏe và nhờ họ hợp tác trong việc 
đáp ứng các nhu cầu khác nhau của học sinh về nhận thức, cảm xúc, và giao tiếp; 

6. Thẩm định các nhu cầu của học sinh liên quan đến sinh hoạt thể dục, dinh dưỡng, và béo phì, 
và cung cấp các dịch vụ cố vấn và các dịch vụ khác để đáp ứng những nhu cầu đó; 

7. Giải quyết vấn đề thường xuyên đi học trễ, ra về sớm, và vắng mặt cộng thêm với vấn đề vắng 
mặt thường xuyên; 

8. Ủng hộ giải pháp toàn trường để giải quyết vấn đề vắng mặt thường xuyên; 

9. Xin học sinh và phụ huynh cho phép nối kết họ với các hệ thống yểm trợ của trường học để 
xây dựng mối liên kết giữa học sinh và nhà trường; 

10. Thực hiện những khóa học dành cho phụ huynh/người chăm sóc và học sinh theo những chủ 
đề về sức khỏe; 

11. Khuyến khích sử dụng các hệ thống báo cáo để thâu thập dữ kiện một cách hữu hiệu hơn; 

12. Gia tăng số trẻ em tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sau khi những cuộc khám sức khỏe trong 
trường xác định là các em có những nhu cầu chưa được đáp ứng; 

13. Giúp các học sinh/gia đình đến các nơi chăm sóc cần thiết cho sức khỏe thể xác và tâm thần; 

14. Nếu phụ huynh không có bảo hiểm, hãy nối kết họ vào chương trình Covered California 
Exchange (www.coveredca.com) bằng cách xác định một cơ quan trợ giúp. 


