
 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU NHẬP HỌC  

TIÊM CHỦNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE BẮC CAROLINA 2020 – 2021 (sửa đổi ngày 27/01/2020) 
 

Khám Sức khỏe/Đánh giá Sức khỏe:  Phụ huynh/người giám hộ phải nộp Mẫu đơn Chuyển đổi Đánh giá Sức khỏe Bắc 

Carolina đối với mỗi người con nhập học lần đầu tiên tại trường công lập Bắc Carolina, trừ khi có văn bản miễn trừ vì lý 

do tôn giáo trong hồ sơ. Đánh giá Sức khỏe không được quá 12 tháng tại thời điểm tham gia chương trình. (Điều Lệ 

Chung 130A-440; 10A NCAC09.3005) 
 

Tiêm chủng/Vắc-xin: Để được đi học, phụ huynh/người giám hộ phải đảm bảo con mình đã thực hiện các tiêm chủng bắt 

buộc ở độ tuổi theo yêu cầu của pháp luật, trừ khi có văn bản miễn trì vì lý do y tế hoặc tôn giáo trong hồ sơ. (Điều Lệ 

Chung 130A-152-157)  
 

Yêu cầu Tiêm chủng 2020-2021 theo Lớp 
Bảng này cung cấp thông tin chung về các yêu cầu tiêm chủng của trường. Một số tiêm chủng yêu cầu khoảng cách 

chính xác giữa các liều hoặc yêu cầu về độ tuổi không được ghi chú ở đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui 

lòng liên hệ văn phòng bác sĩ của quý vị hoặc y tá tại trường mà con quý vị theo học.  

Xem Bộ luật Hành chính Bắc Caralina 10A NCAC 41A.0401 để biết chi tiết. 

Mầm non 

4 liều Vắc-xin DTP/DTaP/DT   

3 liều Vắc-xin Bại liệt  

1 - 4 liều Vắc-xin Hib (Lưu ý: Số liều phụ thuộc vào loại vắc-xin và độ 

tuổi khi được tiêm vắc-xin) 

3 liều Vắc-xin Viêm gan B  

1 liều Vắc-xin MMR   

1 liều Vắc-xin Thủy đậu (liều thứ 2 là bắt buộc từ 4 - 6 tuổi) 

1 - 4 liều Vắc-xin Phế cầu khuẩn (Lưu ý: Số liều phụ thuộc vào độ 

tuổi khi được tiêm vắc-xin) 

Mẫu giáo - Lớp 6  

5 liều Vắc-xin DTP/DTaP/DT/Td   

4 liều Vắc-xin Bại liệt (Lưu ý: Liều thứ 4 vào hoặc sau sinh nhật lần thứ 

4, kể từ ngày 1/7/15)  

1 - 4 liều Vắc-xin Hib (Lưu ý: Số liều phụ thuộc vào loại vắc-xin và độ 

tuổi khi được tiêm vắc-xin; không bắt buộc sau 5 tuổi.)  

3 liều Vắc-xin Viêm gan B  

2 liều Vắc-xin MMR  

2 liều Vắc-xin Thủy đậu (liều thứ 2 là bắt buộc cho tất cả học sinh 

nhập học lần đầu tiên vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015) 

1 - 4 liều Vắc-xin Phế cầu khuẩn (Lưu ý: Số liều phụ thuộc vào độ 

tuổi khi được tiêm vắc-xin; không bắt buộc sau 5 tuổi hoặc nếu sinh trước ngày 

1/7/2015) 

Lớp 7 

5 liều Vắc-xin DTP/DTaP/DT/Td/Tdap 

4 liều Vắc-xin Bại liệt    

3 liều Vắc-xin Viêm gan B 

2 liều Vắc-xin MMR   

1 liều Vắc-xin Thủy đậu (nếu sinh vào hoặc sau ngày 1/4/2001) 

1 liều Vắc-xin Tdap  

1 liều Vắc-xin Viêm màng não 

Lớp 8 - 12  

5 liều Vắc-xin DTP/DTaP/DT/Td/Tdap 

4 liều Vắc-xin Bại liệt    

3 liều Vắc-xin Viêm gan B 

2 liều Vắc-xin MMR   

1 liều Vắc-xin Thủy đậu (nếu sinh vào hoặc sau ngày 1/4/2001) 

1 liều Vắc-xin Tdap  

1 - 2 liều Vắc-xin Viêm màng não* (vui lòng xem lưu ý bên 

dưới) 

*Bắc Carolina hiện tại yêu cầu hai liều vắc-xin liên hợp Viêm màng não (MCV). Một liều là bắt buộc đối với những em 

nhập học lớp 7 hoặc 12 tuổi, tùy theo điều kiện nào đến trước, vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015. Một liều tăng cường là 

bắt buộc đối với những em nhập học lớp 12 hoặc 17 tuổi, tùy theo điều kiện nào đến trước. Những em nhập học lớp 7 trước ngày 

1 tháng 7 năm 2015 không bị bắt buộc thực hiện liều đầu tiên. Liều tăng cường không áp dụng đối với những em nhập học lớp 

12 trước ngày 1 tháng 8 năm 2020. Nếu liều đầu tiên được thực hiện vào hoặc sau sinh nhật lần thứ 16, thì không cần đến liều 

tăng cường. Những em sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2003 sẽ không bắt buộc phải tiêm vắc-xin liên hợp viêm màng não. 



 

 

Tôi đã được thông báo rằng hồ sơ tiêm chủng và/hoặc đánh giá sức khỏe của con tôi cần phải được hoàn thành 

vào hoặc trước ngày đi học đầu tiên của con tôi. Tôi hiểu rằng con tôi sẽ không được tiếp tục đi học nếu nhà 

trường không nhận được những giấy tờ cần thiết trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đi học. 

 

Tên Con/Học sinh:  ______________________________________________________   Ngày Sinh: ____________ 

 

Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ: __________________________________________  Ngày: ________________ 
Sau khi con quý vị nhận được bất kỳ tiêm chủng bắt buộc và/hoặc đánh giá sức khỏe nào, vui lòng mang hồ sơ đã được cập 

nhật cho nhà trường. 

Hướng dẫn của Văn phòng: Đưa bản sao cho phụ huynh/người giám hộ. Dán bản gốc vào phiếu màu cam và bỏ vào bìa hồ sơ tích lũy 

của học sinh. 


