
 

 

 

St Bernadette’s Catholic Primary School 
2 Willey St 

Sunshine North Vic 3020 
Ph: 039311 8872 

E: principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
ABN: 54 744 343 007 

 

ADDITIONAL MEDICATION PERMISSION 

CAMP ADANAC MONDAY MARCH 26TH – WEDNESDAY MARCH 28
TH

 2018 
 

CHO PHÉP ĐƯỢC SỬ DỤNG THÊM THUỐC 

TRẠI GIẢI TRÍ YMCA THỨ HAI 26 THÁNG BA - THỨ TƯ 28 THÁNG BA 2018 
 

Dear Parents/Carers, 
Kính gởi quý vị Phụ Huynh/Giám Hộ, 
  

Will your child be bringing any medication with them to Camp ADANAC?  
Con của quý vị có sẽ đem theo thuốc khi đi TRẠI GIẢI TRÍ YMCA không? 

□   Yes     Có                                                         □   No   Không  
 

You only need to complete this form if your child needs to bring any medication to camp other than 

Asthma Puffers or Epipens. 
Quý vị chỉ cần hoàn thành mẫu đơn này nếu con quý vị đem bất kỳ thuốc men nào đi trại ngoài ống thuốc xịt suyễn hoặc Epipens. 
 

 

 Student’s Full Name:      __________________________________________ Grade:  _________ 
 Tên học sinh:                                                                                                              Lớp: 
 

1. Name of medication:    Tên thuốc:   

____________________________________________________________________ 
 

    Treatment for (name the medical issue)    Chữa trị (tên bịnh) 

____________________________________________________________________ 
 

    Medication is to be dispensed:   Thuốc được phát                                                  

□  when needed     or     □  at these times:     ________________________________________ 

                     khi cần thiết            hoặc            vào những giờ này:  ________________________________________________ 
 

Dosage amount: ___________________________ 
Điều lượng: 

Does this medication need to be refrigerated:   □ Yes                 □ No     

Thuốc này cần giữ trong tủ lạnh không:                                         Có                               Không 
 

2. Name of medication:    Tên thuốc:   

____________________________________________________________________ 
 

   Treatment for (name the medical issue)    Chữa trị (tên bịnh) 

____________________________________________________________________ 
 

   Medication is to be dispensed:   Thuốc được phát                                                  

□  when needed     or     □  at these times:     ________________________________________ 

                     khi cần thiết          hoặc            vào những giờ này:    ________________________________________________ 
 

Dosage amount: ___________________________ 
Điều lượng: 

Does this medication need to be refrigerated:   □ Yes                 □ No     

Thuốc này cần giữ trong tủ lạnh không:                                         Có                               Không 



3. Name of medication:    Tên thuốc:   

____________________________________________________________________ 
 

    Treatment for (name the medical issue)    Chữa trị (tên bịnh) 

____________________________________________________________________ 
 

    Medication is to be dispensed:   Thuốc được phát                                                  

□  when needed     or     □  at these times:     ________________________________________ 

                     khi cần thiết          hoặc            vào những giờ này:    ________________________________________________ 
 

Dosage amount: ___________________________ 
Điều lượng: 

Does this medication need to be refrigerated:   □ Yes                 □ No     

Thuốc này cần giữ trong tủ lạnh không:                                         Có                               Không 

 
 

I understand …  
Tôi hiểu rằng 

 that all medication that my child may need on Camp will be provided by me. 
  tất cả thuốc men con tôi có thể cần ở Trại sẽ được tôi cung cấp. 

 

 the School cannot administer medication to your child without my written permission and 

instructions.  
                trường không thễ cho con quý vị uống thuốc nếu quý vị không viết giấy cho phép và chỉ dẫn dùng thuốc. 

 

 prescribed medication must include my child’s name and the doctor’s instructions, and must be in 

its original packaging. 
                thuốc có toa bác sĩ phải có tên con trẻ và chỉ dẫn điều lượng của bác sĩ, và thuốc phải được ở trong bao bì nguyên thủy 

 

 all medication and instructions will to be handed to my child’s teacher before the camp in a 

labelled ‘zip lock’ bag. 
        tất cả thuốc men và chỉ dẫn sẽ được đưa tận tay giáo viên của con tôi trước khi đi trại và được đựng trong một bao     

                ‘zip lock’ có ghi tên. 

 

 

I give permission for my child ____________________________________ to be administered the 

above mentioned medications while on camp at ADANAC, as per my instructions.  

 

Tôi cho phép con tôi ________ được dùng các loại thuốc kể trên trong khi ở trại ADANAC theo như chỉ dẫn của tôi. 

 

 

Parent’s Name (Please Print)    _______________________________________________________ 
Tên phụ huynh (Xin viết chữ in) 

 

 

Parent’s Signature    _____________________________        Date   _________________________ 
Chữ ký phụ huynh                                                                                            Ngày 
 

 

 


