Queridos pais,
Para o próximo ano letivo, estaremos mudando todas as informações médicas aluno para um banco
de dados online. Há muitos benefícios a esta mudança, incluindo menos burocracia para os pais para
completar cada ano e com informações mais precisas que seja acessível para os pais e os
funcionários apropriados na nossa escola. O sistema de gestão de saúde adotamos é chamado
Magnus Saúde SMR (Estudante de Medicina Record). Como este é um sistema baseado na web, você
terá acesso contínuo ao registo de saúde do seu filho, bem como a capacidade de fazer atualizações
quando necessário. Você também terá a opção de fazer o arquivo de saúde digital com você depois
de seus graduados criança.
Em 15 de abril de 2019, você terá acesso à sua conta Magnus Saúde SMR através do site da
www.sbp.org. Você vai acessar a conta através do botão intitulado “Portal Saúde Magnus.” Nós
pedimos que você insira as informações de saúde exigido dentro de sua conta Magnus Saúde SMR
para cada criança freqüentando ST. Prep BENTO SCHOOL antes da escola começar em 29 de julho de
2019. Os alunos que não tenham apresentado e recebeu aprovação para documentos, não será
capaz de começar a escola em 29 de julho de 2019.
apresentação atempada de informações de saúde e outras formas é vital para que as preparações
podem ser feitas antes do primeiro dia de escola. Você receberá lembretes semanais, enquanto
existem itens pendentes em sua conta. Por favor, reserve 20 a 30 minutos por criança, dependendo
das circunstâncias particulares. A boa notícia é que você não terá que repetir esse trabalho no
próximo ano: os dados são armazenados de forma segura, de modo que daqui para frente você vai
simplesmente fornecer atualizações para o registro, conforme necessário.
Para aqueles pais que não podem ter acesso a internet, um computador, ou simplesmente não são
habilidosas computador, você terá duas opções:
1. FAX:Imprimir a folha de rosto apropriada da sua conta e fax exigência Magnus Saúde
para (877) 447-9530. Para aqueles que vivem fora dos Estados Unidos, você pode enviar
por fax a folha de rosto e forma apropriada para (978) 244-8894.
2. ENVIAR: Imprimir a folha de rosto apropriada de sua conta Magnus e enviar pelo correio
para: Magnus Saúde
Attn: Estudante Medical Records
514 Daniels St. # 367
Raleigh, NC 27605
* NÃO MAIL QUALQUER DOCUMENTO original para MAGNUS. Favor enviar cópias *

Nós também estamos animado que o sistema Magnus será capaz de lidar com formas viagem de
campo de permissão, formulários manual reconhecimento, e outras formas relacionadas com a
escola.
Para acessar sua conta Magnus Saúde SMR:
Por favor, visite o site da escola e clique no botão intitulado “Magnus Saúde SMR Portal.” Você
também pode acessar Magnus na página Parent, clicando no link “Magnus Saúde SMR”.
Questões ou problemas?
Se você está tendo dificuldade em navegar o sistema Magnus, a entrada de dados on-line, ou
baixar os coversheets impressos e formulários, ou se você tiver quaisquer outras perguntas, por
favor, entre em contato com o suporte ao cliente para Magnus Saúde SMR pelo telefone
877.461.6831 ou pelo e-mail service@magnushealthportal.com.
Além disso, não hesite em consultar o Privacy Magnus Saúde e Segurança na página
www.magnushealth.com/privacy-and-security/
Aqui está uma lista de coisas que devem ser inseridos em Magnus:
· Student Health Record
· Over-the-counter Formulário de Medicação
· Forma de Imunização
· Form- física somente se seu filho vai estar jogando um esporte
· Atlético Participação form- somente se seu filho vai estar jogando um esporte
· Prescrição de Medicamentos Form- se for o caso
· Asma Plano de Acção Form- se for o caso
· Alergia Alimentar Plano de Acção Form- se for o caso
· Diabetes Plano de Acção Form- se for o caso
· Apreensão Plano de Acção Form- se for o caso
· Registro Driver de Student
· Reconhecimento Form Handbook
Muito obrigado pela sua paciência e por sua participação como nós lançar este programa este ano.
Por favor, planeje para preencher formulários Magnus para cada criança matriculada por 30 junho,
2019.
Atenciosamente,

Omar Feliciano
Diretor de Serviços ao Estudante
St. Benedict’s Prep School

