
 
       

 

                       
NHỮNG GIA ĐÌNH PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐÒI HỎI ĐỂ                              
THAM GIA TRONG VĂN PHÒNG CHÍCH NGỪA MIỄN PHÍ NÀY: 
Chích ngừa cung cấp cho những người trong gia đình: 
 không có bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm không trả cho việc chích ngừa 
 là người có Medi-Cal 
 là người Da Đỏ Gốc Mỹ hay người Gốc Alaska 

 

  Nếu con của quý vị có bảo hiểm sức khỏe xin vui lòng gọi cuộc hẹn                          
                                với văn phòng để con của bạn được chủng ngừa 

 
 Việc chích ngừa đòi hỏi phải có khi nhập trường cho những học sinh từ lớp Mẫu 

Giáo tới lớp 12. 

 Trẻ đi chích ngừa phải có phụ huynh hay người bảo trợ hợp pháp đi cùng. 

 Mang theo Thẻ Chích Ngừa của các em (thẻ màu vàng) hay thư của nhà trường 
“Out of Compliance”. KHÔNG cần lấy hẹn. 

 Gia đình tới trước, thì  sẽ được phục vụ trước . Thuốc chủng ngừa có giới hạn 

 

Thông tin về Phòng Chích Ngừa: 

Thứ ba – 9 tháng 8, 2016  
1:30 trưa – 6 chiều 

Thứ sáu – 12 tháng 8, 2016  
8:30 sáng – 11:30 trưa 

Trung Tâm Giáo Dục Robert L. Trigg  

9510 Elk Grove-Florin Road 

Elk Grove, CA 95624 

Tại Phòng Họp 

 
Tất cả học sinh sẽ lên lớp 7 đòi hỏi phải có chích ngừa Pertussis (Tdap).       
Thuốc chủng ngừa Tdap sẽ có sẵn tại văn phòng chích ngừa ở trên. 
 

Nếu có câu hỏi xin vui lòng liên lạc với y tá trường hoặc Dịch vụ Sức khỏe và Hổ trợ Học sinh, Patty Gonzalez 
tại số (916) 686-7568, đường dây 7412. 
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