
HỌC KHU OCEAN VIEW 
CHỦNG NGỪA CẦN THIẾT DÀNH CHO LỚP  7 

STUDENT NAME: _______________________________           

BIRTH DATE: _________________GRADE:____________ 

SCHOOL NAME:  ________________________________ 

Thư thông báo gửi đến quý vị về các yêu cầu cho học sinh vào lớp 7 cho niên học 2021-2022. 

Tất cả học sinh lớp 7 đến đều phải đáp ứng các yêu cầu về chủng ngừa bệnh thủy đậu và ho gà (pertussis)) 

trước khi con em có thể đến trường. Những yêu cầu này có thể được đáp ứng thông qua chứng từ về 2 liều 

vắc-xin thủy đậu (Varicella) và 1 liều vắc-xin ho gà (Tdap vào hoặc sau ngày sinh nhật thứ 7). 

Để đáp ứng các yêu cầu này, nhà trường cần các hồ sơ tiêm chủng sau đây: 

 Tdap 

Varicella 

Khác ___________________ 

Vui lòng đính kèm một bản sao hồ 

sơ chủng ngừa hiện tại của con em 

về Tdap (vào hoặc sau sinh nhật lần 

thứ 7) và / hoặc Varicella lần thứ 2. 

HOẶC 

Mang mẫu đơn này đến văn phòng 

Bác sĩ hoặc Phòng khám bệnh của 

con em để hoàn tất và nộp lại văn 

phòng Y tế trường. 

Name of Vaccine: ___________________ 

Date administered: ____/____/20______ 

Name of Vaccine: ___________________ 

Date administered: ____/____/20______ 

Name of Vaccine: ___________________ 

Date administered: ____/____/20______ 

To be completed by the 

doctor/physician/clinic 

Doctors office or clinic stamp here 

Vui lòng sắp xếp một cuộc hẹn ngay lập tức với bác sĩ gia đình của quý vị để con em được chủng ngừa cần 

thiết. Những loại chủng ngừa này cũng có thể có sẵn tại Orange County Health Care Agency-Public Health 

Clinic / Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam - Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng đồng. 

Vui lòng cung cấp cho văn phòng y tế trường một bản sao hồ sơ chủng ngừa vào ngày . Vui lòng 

gọi cho Kỹ Thuật Viên Y Tế Trường hoặc Y tá trường với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tất cả các miễn trừ y tế mới cho việc đi học và chăm sóc trẻ em phải 

được cấp thông qua CAIR-ME. (https://cair/cdhp.ca.gov/exemptions/home) 

Cám ơn, 

https://cair/cdhp.ca.gov/exemptions/home
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