
  

 

 

Kính thưa Quý Phụ Huynh và Giám Hộ, 

 

Theo luật mới của tiểu bang, những đòi hỏi của trường về việc chủng ngừa sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 

7, năm 2019. Chúng tôi chia sẻ những thay đổi này với quý vị để quý vị có thể làm việc với bác sĩ của 

con quý vị hầu bảo đảm con quý vị được chủng ngừa đầy đủ theo đòi hỏi của trường trước khi bắt đầu đi 

học vào ngày 26 tháng 8 năm 2019. 

 

CẤP LỚP SỐ LIỀU THUỐC CẦN CÓ CHO MỖI CHỦNG NGỪA 

 

Tiền Mẫu giáo/Mẫu giáo - 

lớp 12 

Ghi danh hay chuyển từ một 

trường khác trong HKTNSD 

cần phải có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Polio (Bại 

liệt) bất cứ ở 

tuổi nào 

--------------- 

3 Polio (Bại 

liệt) nếu ít 

nhất đã có 

một liều 

thuốc sau 4 

tuổi 

 

 

5 DTap (phối 

hợp bạch 

hầu, uống 

ván, ho gà) 

bất cứ ở tuổi 

nào 

---------------- 

4 DTap nếu ít 

nhất đã có 

một liều 

thuốc sau 4 

tuổi 

--------------- 

3 DTap nếu ít 

nhất đã có 

một liều 

thuốc sau 7 

tuổi 

 

3 Hep B 
[Siêu vi trùng 

gan B] 

 

 

 

 

2 MMR 

(bệnh 

sởi, quai 

bị, bệnh 

sởi Đức) 

Cả hai 

liều phải 

được cấp 

trước 

hoặc sau 

1 tuổi 

 

 

2 Thủy đậu 

 

 

 

 

 

 

Cũng cần có cho tất cả các 

em khi ghi danh học hay đổi 

trường vào cấp lớp 7 - lớp 12  

 

1 Tdap (phối 

hợp bạch 

hầu, uống 

ván, ho gà) 

sau 7 tuổi 

   

Cũng cần cho tất cả học sinh 

lớp 7, bất kể là đã ghi danh 

trước đây trong học khu  

 

1 Tdap (phối 

hợp bạch 

hầu, uống 

ván, ho gà) 

sau 7 tuổi 

Siêu vi trùng 

gan B có thì tốt 

nhưng không 

bị đòi hỏi để 

ghi danh vào 

lớp 7 

 2 Thủy đậu 

 
 

Tùy theo bảo hiểm y tế của quý vị, con quý vị có thể nhận được các chủng ngừa cần thiết từ bác sĩ gia 

đình, nhà thuốc tây địa phương hay phòng khám y tế công cộng. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc chủng 

ngừa, xin liên lạc với y tá trường.  

 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về các đòi hỏi chủng ngừa, xin email đến  Immunizations@sandi.net với 

các câu hỏi và xin nhớ kèm theo tên và ngày sanh của con quý vị. 

 

mailto:Immunizations@sandi.net

