Thỏa Thuận Của Cha Mẹ Với Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em
Cơ sở

(Tên Cơ Sở)

đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
vào

(Tên Của Trẻ)

, bắt đầu từ

(Ngày Trong Tuần)

và kết thúc vào

giờ từ

giờ

đến
(Tháng)

.
(Tháng)

Trẻ sẽ tham gia chế độ ăn sau đây (bao gồm các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ):
Bữa Sáng

Ăn Nhẹ Buổi Sáng
Bữa Nhẹ Buổi Tối

Bữa Trưa
Bữa Tối

Ăn Nhẹ Buổi Chiều
Ăn Nhẹ Trước Khi Đi Ngủ

Trước khi cấp phát bất kỳ loại thuốc nào cho trẻ, tôi sẽ cung cấp giấy ủy quyền bằng văn bản, bao gồm các thông
tin: Ngày, Tên Của Trẻ, Tên Thuốc, Số Đơn thuốc (nếu có), Liều Lượng và Thời Gian Uống. Thuốc sẽ được đựng
trong hộp có ghi tên trẻ ngoài vỏ hộp.
Trẻ không được tự ý ra vào cơ sở nếu không được sự cho phép của phụ huynh, người uỷ quyền hoặc nhân viên cơ
sở.
Tôi có trách nhiệm cập nhật hồ sơ của trẻ nếu có bất kỳ thay đổi nào, bao gồm: số điện thoại, địa điểm làm việc,
liên hệ khẩn cấp, thông tin bác sĩ, tình trạng sức khỏe, kế hoạch nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và hồ sơ tiêm chủng, v.v.
Cơ sở đồng ý thông báo cho tôi nếu trẻ xảy ra bất kỳ sự cố nào như bệnh tật, thương tích, dị ứng với thuốc, v.v,.
đồng ý tiếp nhận giấy ủy
quyền bằng văn bản từ tôi trước khi đưa trẻ bằng phương tiện giao thông để đi dã ngoại, tham gia các hoạt động
đặc biệt ở xa cơ sở và các hoạt động dưới nước có độ sâu hơn hai (2) feet.
Tôi ủy quyền cho cơ sở chăm sóc trẻ em tiếp nhận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho con tôi khi tôi vắng mặt.
Tôi đã nhận bản sao và đồng ý tuân theo chính sách cũng như thủ tục đối với cơ sở có tên trên.
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