
Trung tâm y tế trong trường học

Tuyên bố miễn trừ

Theo Quy chế sửa đổi Louisiana 17:170 Sec E, tôi tuyên bố miễn trừ yêu cầu tiêm chủng vì lý 

do Triết học / Cá nhân. 

Tôi hiểu rằng trong trường hợp bùng phát một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin tại địa 

điểm của cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục mà học sinh theo học, quản trị viên của cơ sở giáo 

dục hoặc cơ sở giáo dục, theo khuyến nghị của Văn phòng Y tế Công cộng, có thể loại trừ học 

sinh đó khỏi trường hợp đến trường cho đến khi hết thời gian ủ bệnh hoặc tôi đưa ra bằng chứng 

tiêm chủng. 

** Mẫu đơn này phải được hoàn thành và trả lại cho một trường càng sớm càng tốt nếu bạn chọn 

để đưa ra lựa chọn này. Biểu mẫu sẽ được giữ trong thư mục tích lũy vĩnh viễn của học sinh. 

Tên đầy đủ của học sinh: 

Ngày sinh:

Tên cha mẹ/người giám hộ: 

Chữ ký của cha mẹ/ người giám hộ: 

Ngày: 

Hệ thống Trường Giáo xứ Đông Baton Rouge và tất cả các thực thể của nó (bao gồm các chương trình 
giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật) không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, nguồn 
gốc quốc gia, khuyết tật hoặc giới tính trong các chương trình và hoạt động giáo dục của mình (bao gồm 
cả việc làm và ứng dụng việc làm), và nó bị cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính theo Tiêu đề IX (20 
USC 168) và trên cơ sở khuyết tật theo Mục 504 (42 USC 794). Điều phối viên tiêu đề IX là Andrew Davis 
(ADavis6@ebrschools.org), Giám đốc Quản lý Rủi ro - điện thoại (225) 929-8705, 
https://ebrschools.org/departments/federal-programs/title-ix/.  Điều phối viên Mục 504 là Danielle 

Staten (Dstaten@ebrschools.org), điện thoại (225) 326-5668. 
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