Biểu Mẫu Đề Cử Giải
Thưởng DAISY
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đề cử một y tá có phẩm chất nổi bật cho giải thưởng này. Bởi vì tất cả các đề cử
đều là kết quả của sự chăm sóc đặc biệt nổi bật, tất cả các ứng cử viên đều được công nhận cùng với người được Giải
thưởng DAISY.
Tôi đề cử _____________________________________ từ bộ phận/chi nhánh __________________________________
_ tại Valley Medical Center là người xứng đáng được nhận Giải thưởng DAISY.
Y tá này (đánh dấu chọn tất cả nội dung áp dụng):
Thể hiện mối quan hệ hợp tác làm việc
Cho thấy sự nổi bật về công tác điều dưỡng, một gương mẫu cho nghề điều dưỡng
Thể hiện sự đồng cảm và thái độ quan tâm trong mọi tình huống
Tạo ảnh hưởng quan trọng trong đời sống của bệnh nhân
Hãy kể cho chúng tôi biết y tá này thể hiện rõ những phẩm chất của một người đáng được Giải thưởng DAISY như
thế nào. Hãy đính kèm một tờ khác nếu cần thiết.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ai là người làm đơn đề cử này?
Xin vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân quý vị, để chúng tôi có thể mời quý vị tham gia trong tiệc tổ chức cho giải
thưởng này nếu y tá mà quý vị đề cử được lựa chọn nhận Giải thưởng DAISY.
Tôi là (hãy chọn một):

Bệnh nhân

Gia đình/Người thăm

Bác sĩ

Y tá

Nhân Viên Tình Nguyện

Tên quý vị_____________________________________ Ngày đề cử______________________________________________
Địa chỉ________________________________________
Số điện thoại___________________________________ E-mail_ _________________________________________________

Cách để đề cử một y tá nổi bật
Đề cử một y tá đáng thưởng bằng biểu mẫu này và sau đó để vào hộp Đề Cử Giải
Thưởng DAISY đặt tại nhiều nơi trong khắp bệnh viện hoặc gởi biểu mẫu đến:
Nursing Services/DAISY Award
Valley Medical Center, M/S VMC 1-019
PO Box 50010
Renton, WA 98058-5010

Chỉ dành cho người quản lý / For Managers Only I acknowledge that this nurse is in good standing.
Signed________________________________________ Title____________________________________________________

