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Sau đây là thông báo về những thay đổi đối với chủng ngừa, cụ thể là các yêu cầu miễn trừ y tế, 

có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2021. 

Theo luật, các trường học ở California phải kiểm tra hồ sơ chủng ngừa cho tất cả học sinh mới ghi 

danh vào lớp mầm non / EK / TK / mẫu giáo đến lớp 12, và tất cả học sinh lên lớp 7 trước khi nhập 

học. Trẻ em đi học mầm non / EK / TK / mẫu giáo hoặc lên lớp 7 vào mùa thu năm 2021 hoặc bất 

kỳ thời điểm nào trong năm học 2021-2022 phải đáp ứng các yêu cầu miễn y tế mới. Đối với ghi 

danh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1, 2021, những điều sau được yêu cầu để được miễn y tế: 

           • Miễn trừ y tế sẽ chỉ được cấp qua trang mạng Đăng Ký Tiêm Chủng California- Miễn trừ 

Y tế (CAIR-ME) bởi các bác sĩ được cấp phép ở California. 

           • Các trường học và cơ sở giữ trẻ sẽ chỉ chấp nhận các trường hợp miễn trừ y tế mới được 

cấp qua CAIR-ME. 

           • Miễn trừ y tế có thể được cấp thông qua CAIR-ME không quá 12 tháng trước khi đứa trẻ 

nhập học lần đầu hoặc vào lớp kiểm tra chủng ngừa (mầm non / EK / TK / mẫu giáo hoặc lớp 7) 

Vui lòng tham khảo ý kiến với nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu con em 

hiện đang hoặc sẽ yêu cầu miễn trừ y tế và sẽ bắt đầu học mầm non / EK / TK / mẫu giáo hoặc vào 

lớp 7. 

Thông tin về yêu cầu chủng ngừa đầu vào của trường có trên trang mạng của chúng tôi tại 

www.ovsd.org (Bộ Dịch Vụ Y Tế) hoặc www.shotsforschool.org. 

Nếu con em đang học mầm non / EK / TK / mẫu giáo hoặc lớp 7 và được miễn trừ tín ngưỡng 

cá nhân, con em sẽ cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêm chủng hiện hành. 

Điều quan trọng là con em phải chủng ngừa sớm để không bị chậm trễ khi nhập học. Con 

em sẽ không được nhận nếu các yêu cầu trên không được đáp ứng. Vui lòng đảm bảo cung 

cấp hồ sơ vắc xin của con em cho nhà trường để được đưa vào hồ sơ của con em. Nếu quý vị có 

bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con em hoặc 

Y Tế Công Cộng Quận Cam số (800) 564-8448 hoặc liên lạc với Kỹ Thuật Viên hoặc Y Tá Y Tế 

Trường của con em.  

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại www.shotsforschool.org 

http://www.shotsforschool.org/

