
 
 
Ngày 17 tháng 1 năm 2019 
 
Kính gửi quý phụ huynh và người giám hộ của Ritenour, 
 
Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị là Học khu Ritenour sẽ sớm chào đón CareSTL Health đến làm nhà cung 
cấp (dịch vụ y tế) để hỗ trợ học sinh Ritenour, các em nào đang theo học tại các trường Ritenour PreK-12, với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại trường trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. 
Trung tâm Y Tế Husky Health Center mới dự kiến sẽ khai trương vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Nó sẽ tọa lạc ở cánh 
phía bắc của trường trung học Hoech Middle School, 3312 Ashby Road. 
Trung tâm Y Tế Husky sẽ cho phép học sinh tiếp nhận các dịch vụ y tế - bao gồm chăm sóc y tế nhi khoa và các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm lý hành vi, trong giờ học.  Các học sinh Ritenour cũng có thể được điều trị bệnh mãn tính cho 
bệnh hen suyễn và tiểu đường, kiểm tra sức khỏe, tiêm chủng, khám tổng quát và cho phép tham gia chơi thể thao hàng 
năm , hướng dẫn dinh dưỡng và giới thiệu cho các dịch vụ y tế khác tại trung tâm mới này.  Các nhân viên của CareSTL 
Health bao gồm bác sĩ nhi khoa được cấp phép, bác sĩ y tá, trợ lý y tế có giấy phép, và chuyên gia tư vấn sức khỏe hành vi 
được đào tạo để chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần và giúp tư vấn. 
CareSTL Health sẽ tìm cách thanh toán cho các dịch vụ từ bảo hiểm y tế của bệnh nhân. Tuy nhiên, sẽ không có bệnh 
nhân nào bị từ chối vì không có khả năng chi trả. Không có yêu cầu học sinh phải trả tiền tại thời điểm cung cấp dịch vụ. 
Học khu sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí từ trường con của quý vị đến Trung tâm Y tế Husky cho các cuộc hẹn 
gọi trước nhằm giải quyết vấn đề săn sóc bệnh mãn tính, khám sức khoẻ, tiêm chủng, và chăm sóc theo dõi sức khỏe tâm 
thần.  Học sinh sẽ được đưa trở lại trường của mình sau giờ hẹn. 
Phụ huynh / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm đặt lịch hẹn và phương tiện đi lại khi con em mình bị bệnh bằng cách gọi 
số (314) 493-6218. Phụ huynh cũng có thể đưa con em tới vào buổi sáng sớm. 
Hy vọng của chúng tôi là thông qua sự hợp tác này, chúng tôi có thể làm cho việc nhận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn cho 
các học sinh trong học khu này. Bước đầu tiên để làm cho các dịch vụ này có thể tiếp cận được cho con quý vị là quý vị 
phải hoàn thành Mẫu Đơn ủy quyền cho phép điều Trị đính kèm (Authorization to Treat Form).  Điều này sẽ cho phép 
con quý vị được các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Husky khám và điều trị.  Mẫu đơn này chỉ cần điền và ký một lần 
để con quý vị được đến khám bệnh trong suốt thời gian còn lại khi theo học tại các trường học của Ritenour. 
Các Bác Sĩ nhi khoa luôn đi cùng với một thành viên của nhóm nhân viên điều dưỡng mỗi khi tới khám sức khỏe cho con 
em quý vị, và phụ huynh được hoan nghênh tới dự buổi khám bệnh theo lịch hẹn.  Ngoài ra, CareSTL Health cũng có thể 
giúp cho phụ huynh liên lạc với Bác Sĩ qua điện thoại trong buổi khám bệnh cho học sinh trong trường hợp phụ huynh 
không thể có mặt trong buổi khám bệnh, nhưng muốn cung cấp ý kiến hoặc tham dự. 
Một lần nữa, chúng tôi rất vui mừng chào đón CareSTL Health tại Trung tâm Y Tế Husky của chúng ta để phục vụ các 
học sinh Ritenour. Vui lòng xem Câu hỏi & Trả lời (Questions & Answers) trên trang web Ritenour để biết thêm thông 
tin.  Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Trung tâm chăm sóc Y Tế Husky hoặc về các giấy tờ cần thiết, 
xin vui lòng liên hệ với y tá trường học của con của quý vị. 
 
 
Trân Trọng 
 

 
 
Giám Đốc Học Khu Tiến Sĩ Chris Kilbride 

https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/715/SBH%20Authorization%20to%20Treat%20Ritenour-Revised%201-14-19.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/1920

