
FICHE MEDICALE 
Phiếu khám sức khỏe 

 
 
Nous informons les parents que le personnel des  écoles  Boule & Billes  est  soumis à des conditions de 
confidentialité. 
Tous renseignements relatifs à l’état de santé de l’enfant mentionnés sur cette fiche médicale sont 
confidentiels et resteront au sein de l’établissement à l’abri des regards indiscrets. 
 
Chúng tôi xin báo cho Phụ Huynh rõ là nhân viên các trường Mầm Non Quốc Tế Banh và Bi buộc phải 
chấp hành những qui tắc cơ mật. Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe cháu ghi trên phiếu bệnh án được  
Trường  giữ bí mật kín đáo. 
 
NOM et prénom de l’enfant : 
Họ và tên trẻ : 
 
Date et lieu de naissance : 
Ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh :                                                     
 
Groupe sanguin : 
Nhóm máu : 
 
 
Antécédents médicaux et chirurgicaux (précisez date) :  
Tiền bệnh lý và đã qua giải phẫu chưa  (định rõ ngày) : 
 
- 
- 
 
Antécédents familiaux : 
Do di truyền gia đình : 
 
- 
- 
Allergies connues :                 oui     non                     précisez : 
Bé bị di ứng :                               có          không                  định rõ : 
 
L’enfant porte-t-il des : 
Bé có mang : 

- lunettes de vue ?                   oui     non 
  Kính cận ?                                  có         không 

- prothèses auditives ?            oui     non 
 Thiết bị trợ thính ?                      có         không 

- autres appareillages ?          oui     non                     précisez : 
 Thiết bị khác ?                            có         không                   định rõ : 
 
 
Suit-il un régime alimentaire ?      oui    non           précisez :   
Bé có theo chế đô ăn kiêng ?                có        không        định rõ : 
 
Préciser l’hôpital de votre choix : 
Định rõ Bệnh viện mà Phụ Huynh chọn : 
 
 
Nom et numéro de téléphone du médecin de famille :  
Tên và số điện thoại của Bác sĩ gia đình : 


