Trường Công Lập Wichita
Phân Khu Thuộc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
Ban Y Tế

Những Tiêm Chủng Ðược Ðòi Hỏi cho
Chính Sách và Nguyên Tắc Chỉ Ðạo của Trường Học
Luật tiểu bang đòi hỏi tài liệu xác minh về các chủng ngừa của học sinh. Thông tin này phải được cung cấp cho
Trường Công Lập Wichita trên một mẫu chính như –


Kansas Certificate of Immunization (KCI) – có sẵn từ trường khu vực của mình, đa số các nơi chăm sóc
sức khỏe, và www.usd259.org



“Certificate of Immunization” của tiểu bang khác



Học bạ có bao gồm thông tin tiêm chủng từ một trường học trước đây



Các hồ sơ bệnh lý từ sở y tế hoặc từ một cơ quan y tế

Những Ðòi Hỏi về Tài Liệu Xác Minh Trên các Mẫu Chính
**Hồ sơ về các tiêm chủng của con em phải bao gồm tháng, ngày và năm.
**Những chữ ký mà có thể chấp nhận bao gồm nơi chăm sóc sức khỏe và các viên chức sở y tế.
**Các chữ ký của y tá, nhân viên trợ lý bác sĩ, hoặc y tá đang làm việc trong một văn phòng của bác sĩ sẽ được chấp
nhận nếu chúng bao gồm tên của nơi chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám bệnh với người mà họ đang liên kết.
Các Nhân Viên của USD #259, các Phụ Huynh, và/hoặc các Giám Hộ
Không Ðược Ủy Quyền để Hoàn Tất và Ký các Mẫu KCI
Các tài liệu hợp pháp khác về đòi hỏi tiêm chủng như sau đều có thể chấp nhận.
1) Một sự miễn chủng ngừa sẽ được xác định hàng năm bởi một bác sĩ (Medical Doctor/M.D. hoặc
doctor of Osteopathy/D.C.) bằng cách hoàn thành mẫu “KCI Form B”. Mẫu này có sẵn tại
http://www.kdheks.gov/immunize/schoolInfo.htm hoặc từ y tá trường học. Sự miễn chủng ngừa phải là
lý do một tình trạng thể chất của đứa trẻ mà các thử nghiệm hoặc các tiêm chủng có thể gây nguy hiểm trầm
trọng cho tính mạng của đứa trẻ. “KCI Form B” phải được đổi mới mỗi niên học.
2) Văn bản được ký bởi phụ huynh hoặc giám hộ mà đứa trẻ là một môn đồ của một giáo phái tôn giáo mà giáo điều
phản đối tới các thử nghiệm hoặc tiêm chủng. Trường học có quyền để yêu cầu xác minh bởi giáo sĩ về các
nguyên lý tôn giáo mà ngăn cản chủng ngừa.

Trong Thời Gian Phòng Ngừa Bệnh Bằng Vắc-xin Ðược Khả Nghi Bùng Phát,
Bất Kỳ Ðứa Trẻ Nào Viện Vào Những Lý Do Trên Sẽ Tự Ðộng Bị Trục Xuất Từ Trường Học
Xin Lưu Ý –
Ít nhất một liều của mỗi vắc-xin được đòi hỏi phải được nhận ngay trước khi ghi danh học.
Các phụ huynh phải xác nhận rằng đứa trẻ đang trong thời gian nhận các tiêm chủng cơ bản được đòi hỏi và
đang chờ liều vắc-xin kế.
Những học sinh mới của Trường Công Lập Wichita đang chờ để chuyển các hồ sơ chủng ngừa có mười bốn
ngày để đạt các hồ sơ đó.
Những niềm tin triết lý về miễn chủng ngừa là không được chấp nhận trong tiểu bang của Kansas.
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