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Taunang Pagbabago ng lmpormasyon sa Kalusugan ng Mag-aaral 
Ng masiguro ang kalusugan ng mag-aaral sa paaralan, paki pili ng ISA sa mga sumusuncıd na 2 pagpipilian. 

Pagpipilian 1 - Online na Pormularyo Pagpipilian 2 - Papel na Pormularyo 

Gamitin ang online na Pormularyo ng Pagpapatunay ng Mag-aaral 
para magbigay sa nars ng paaralan ng mga pagbabago sa kalusugan 
para sa inyong anak para sa nalalapit na taon ng paaralan. 

• Mga pagbabago sa pangalan at numero ng telepono ng 
tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng mag-aaral 

• Mga pagbabago sa nakakamatay na kondisyon sa kalusugan ng 
mag-aaral 

Para sa iba pang pagbabago tulad ng mga alerhiya, mga gamot, o 
mga paggamot, makipag-ugnay ng direkta sa nars ng paaralan. 

Paano kumpletuhin ang online na pormularyo 

1. Mag sign-in sa Source at i-klik ang Pormularyo ng 
Pagpapatunay ng Data. 

• Ang Sistema ay nagpapahintulot para magbigay ng isa lang 
pormularyo ng pagpapatunay ng dala para sa bawat mag
aaral. Kung may isa pang legal na tagapag-alaga ang 
nagsimula na punan ang pormularyo ng pagpapatunay ng 
dala, ikaw ay makatatanggap ng mali na nagpapahiwatig na 
ang pormularyo ay may kaugnayan sa isa pang account. 

• Kung ikaw ay maraming mag-aaral sa distrito, pupunan mo 
ang pormularyo ng pagpapatunay ng dala para sa bawat 
mag-aaral. 

2. Suriin at i-update ang impormasyon sa kalusugan ng inyong mag-
aaral. 

3. lpasa ang pormularyo. 

TIP: Para makakuha ng teknikal na tulong habang ginagamit ang 
pormularyo, makipag-ugnay sa sourcesupport@seattleschools.org. 

Wala akong Source account. Paano ako makapagsisimula? 
Ang Source ay nagpapahintulot na makita ang impormasyon ng mag
aaral. Para mag set-up ng isang account, gamitin ang email address na 
kasalukuyang nakalista sa paaralan ng inyong anak. 

Kumpletuhin ang sumusunod na impormasyon at ibalik ang pormularyong ito sa paaaralan ng inyong mag
aaral o sa nars ng paaralan. 

lkaw ay hinihimok na kumpletuhin at ibalik ang pormularyo sa lalong madaling panahon ng masiguro na ang nars ng 
paaralan ay may pangkasalukuyang impormasyon sa kalusugan para sa inyong mag-aaral. 

Apelyido ng Mag-aaral Unang Pangalan ng Mag-aaral 

Gitnang Pangalan ng Mag-aaral Petsa ng Kapanganakan ng Mag-aaral 

Paaralan Grado ng Mag-aaral 

Tagapagbigay ng Pangangalaga sa Kalusugan Telepono ngTagapagbigay ng Pangangalaga sa 
Kalusugan 

Bago o pagbabago na nakakamatay na mga kondisyon sa kalusugan 
Maging maikli at isama lamang ang mga kundisyon na nakakamatay, Tatawag ang nars ng paaralan para sa mga 

detalve. 

Para sa iba pang pagbabago tulad ng mga alerhiya, mga gamot o mga paggamot, makipag-ugnay ng direkta sa 
nars ng paaralan. 
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Basahin pa ang tungkol sa Source, kabilang kung paano mag set-up ng 
inyong account sa pag klik ng "Mga Portal ng Mag-aaral Pamilya" sa 
itaas ng home page ng website ng distrito: www.seattleschools.org. 

Pangalan ng taong nagpuno ng pormularyo (paki 
limbag) 

Petsa 
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