Trung Tâm Y Tế Tại Trường
Xác nhận miễn trừ
Dựa theo Louisiana Revised Statutes 17:170 Sec E, tôi xác nhận rằng mình yêu cầu
được miễn trừ khỏi những quy định về tiêm chủng vì lí do Quan Điểm Sống/ Cá Nhân.

Tôi hiểu rằng trong trường hợp xảy ra sự bùng phát của một dịch bệnh vốn có thể được
ngăn chặn bởi vắc-xin tại trụ sở hoặc cơ quan giáo dục nơi học sinh theo học, những
người quản lý của trụ sở hoặc cơ quan giáo dục này, dựa theo khuyến cáo của Bộ Sức
Khoẻ Cộng Đồng, có thể yêu cầu học sinh nghỉ học tới khi thời gian ủ bệnh đã hết hoặc
tới khi tôi nộp được bằng chứng cho thấy học sinh đã tiêm chủng.

**Đơn này phải được điền hoàn chỉnh và nộp lại cho trường càng sớm càng tốt nếu quý
vị quyết định lựa chọn này. Đơn sẽ được giữ trong hồ sơ lưu vĩnh viễn của học sinh.

Tên đầy đủ của học sinh:

DOB:

Tên của ba mẹ/ người giám hộ:
Chữ kí của ba mẹ/ người giám hộ:
Ngày:

Hệ thống trường tại East Rouge Parish và tất cả các cơ quan bao hàm trong đó (bao gồm các chương trình
Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật) không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, xuất xứ quốc
gia, khuyết tật hay giới tính trong các chương trình và hoạt động giáo dục của họ (bao gồm việc làm và
quá trình tìm việc), và họ bị cấm phân biệt dựa trên giới tính thể theo Title IX (20 USC 168) và dựa trên
khuyết tật thể theo Section 504 (42 USC 794). Người phụ trách Title IX là Andrew Davis
(ADavis6@ebrschools.org), Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro - phone (225)929-8705; và Giám Đốc Dịch Vụ Hỗ
Trợ Học Sinh Đặc Biệt là Elizabeth Taylor Chapman (ETaylor@ebrschools.org) – phone (225)929-8600.
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