ORANGE COUNTY HEAD START, INC.
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT AND HEALTH SERVICES

HEMOGLOBIN FOLLOW-UP
To the parent of

Center

Date

It has been
month(s) since your child’s blood test identifying low hemoglobin. Head Start requires a
recheck blood test to assess how your child is progressing. If it has been done, please have your doctor
indicate the results below. If it has not been done please make an appointment as soon as possible and
have your doctor indicate the results below. Please feel free to contact the center with any questions or
concerns.
HGB OR HCT% RESULTS

DATE OF RECHECK HGB/HCT%

PROVIDER SIGNATURE

Needs to continue taking iron.
Condition resolved. (Please counsel parent on ways to maintain normal level)
A los padres de

Escuela

Fecha

Han pasado
meses desde el examen de sangre de su hijo/a identificando hemoglobina baja. Head
Start requiere que el examen de sangre se vuelva a revisar para evaluar cómo está progresando su
hijo/a. Si el examen ya se ha hecho, por favor pídale a su médico que indique los resultados abajo. Si el
examen no se ha hecho por favor haga una cita lo más pronto posible y pídale a su médico que indique
los resultados abajo. No dude en comunicarse con el centro si tiene alguna pregunta o inquietud.
RESULTADOS DE HGB O HCT%

FECHA DELS SEGUNDO EXAMEN DE HGB/HCT%

FIRMA DEL PROVEEDOR

Necesita seguir tomando hierro.
Condición resuelta. (Por favor aconseje a los padres sobre maneras de mantener el nivel normal)
Gửi cho phụ huynh của

Trường học

Ngày

Đã
tháng qua từ khi con bạn đã được chẩn đoán là bị thiếu máu. Head Start yêu cầu máu kiểm tra
một lần nữa để xem xét để quan sát tình trạng sức khỏe của con bạn. Nếu các thử nghiệm đã được thực
hiện, xin yêu cầu bác sĩ của bạn nêu rõ kết quả dưới đây. Nếu thử nghiệm chưa thực hiện, xin
lấy hẹn sớm nhất và hỏi bác sĩ của bạn nêu rõ kết quả dưới đây. Đừng ngần ngại liên hệ với Trung tâm
nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm.

KẾT QUẢ CỦA HGB/HCT %

HGB/HCT% NGÀY TÁI KIỂM TRA

CHỮ KÝ CỦA BÁC SĨ
Bạn cần phải tiếp tục dùng sắt.
Không còn bị thiếu máu. (Xin vui lòng tư vấn cho phụ huynh về cách để duy trì mức bình thường)

