
 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh/Người Giám hộ:  

Ban Y tế Quận Sedgwick sẽ tổ chức một buổi chủng ngừa tại trường của con quý vị vào __________________.  

Vui lòng cung cấp hồ sơ chủng ngừa của con quý vị cho nhà trường trước khi buổi chủng ngừa được tổ chức. 

Các mũi chích ngừa sẽ được thực hiện theo lịch đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) phê duyệt. 

CÁC MŨI CHÍCH NGỪA BẮT BUỘC ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA TIỂU BANG KANSAS 

 DTaP (Bạch hầu/Uốn ván/Ho gà) – 5 liều                  

 Bại liệt – 4 liều 

 MMR (Sởi/Quai bị/Sởi Đức) – 2 liều 

 Thủy đậu – 2 liều 

 Phế cầu khuẩn – 4 liều cho trẻ dưới 5 tuổi 

 HIB (Haemophilus Cúm Loại B) – 3 liều cho trẻ 

dưới 5 tuổi 

 TDaP (Uốn ván/Bạch hầu/Ho gà) – 1 liều cho các 

lớp 7-12 

 Viêm gan A – 2 liều bắt buộc cho trẻ tham gia một 

chương trình giáo dục mầm non từ 4 tuổi trở 

xuống 

 

CÁC MŨI CHÍCH NGỪA BỔ SUNG ĐƯỢC CDC KHUYẾN NGHỊ 
 

 Cúm – khuyến nghị chích hàng năm trong mùa cúm        

 Viêm gan A – 2 liều khuyến nghị cho tất cả các độ tuổi 

 HPV (Vi-rút Papilloma ở Người) – 2 liều khuyến nghị cho trẻ từ 11-15 tuổi, 3 liều khuyến nghị cho học sinh từ 16-26 tuổi 

 Viêm màng não Cầu khuẩn – 1 liều khuyến nghị ở tuổi 11 và một liều tăng cường bổ sung khuyến nghị ở tuổi 16 

 Viêm màng não B – 2 liều khuyến nghị cho trẻ từ 16-18 tuổi 

 

Hoàn thành MẪU ĐỒNG Ý CHÍCH NGỪA VẮC-XIN: 

 Đánh dấu vào tất cả các ô phù hợp và ký tắt vào tất cả các dòng phù hợp.  

  Nếu quý vị chọn số 1 trên Mẫu Đồng ý Chích ngừa Vắc-xin, con quý vị sẽ nhận tất cả các mũi Chích ngừa 

bắt buộc để đến trường mà học sinh đó chưa được nhận dựa trên hồ sơ chủng ngừa sẵn có. 

 Nếu quý vị không rõ các loại vắc-xin nào là cần thiết cho con quý vị để tuân thủ với các yêu 

cầu chích ngừa của trường, hãy liên hệ với y tá ở trường của con quý vị.   

 Nếu quý vị chọn số 2 trên Mẫu Đồng ý Chích ngừa Vắc-xin, con quý vị sẽ nhận tất cả các mũi Chích ngừa 

được CDC khuyến nghị mà học sinh đó chưa được nhận dựa trên hồ sơ chủng ngừa sẵn có. 

 

 Mẫu phải được ký và gửi lại cho trường nơi tổ chức buổi chủng ngừa. 

 

 Thông tin về vắc-xin sẽ được cung cấp cho con quý vị vào ngày diễn ra buổi chủng ngừa.   

 Nếu quý vị có thắc mắc về các loại vắc-xin, hãy liên hệ với Ban Y tế Quận Sedgwick theo số 316-660-7430 

trước khi buổi chủng ngừa diễn ra.   

 

 Học sinh Không Có Bảo hiểm:  Các mũi chích ngừa là miễn phí tại buổi chủng ngừa này.   

 

 Học sinh Có Bảo hiểm: Hãy gửi một bản sao thẻ bảo hiểm mới nhất của con quý vị (cả mặt trước và mặt sau) cho 

trẻ mang tới trường vào ngày diễn ra buổi chủng ngừa hoặc khi gửi lại mẫu đồng ý. 

 Trao đổi với công ty bảo hiểm của quý vị để xác định liệu các vắc-xin do Ban Y tế Quận Sedgwick chích 

ngừa có được bao trả hay không. 

 Nếu yêu cầu bảo hiểm của quý vị bị từ chối, chúng tôi sẽ lập hóa đơn dịch vụ cho quý vị.  
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