
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

THE MISSION OF GWINNETT 

COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
is to pursue excellence 

in academic knowledge, 
skills, and behavior 

for each student, 
resulting in measured 
improvement against 
local, national, and 

world-class standards. 
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Suwanee, GA 30024-2978 
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CÁC QUI ĐỊNH VỀ CHỦNG NGỪA DÀNH CHO HỌC 

SINH VÀO HỌC KHỐI MẦM NON VÀ MÂU GIÁO 
 

* Bắt đầu có hiệu lực vào Tháng 3, 2010 tất cả học 
sinh nhập học chương trình mầm non (Pre-School) 
và mẫu giáo phải đáp ứng các yêu cầu mới về chủng 
ngừa như sau: 
 

1. Nếu con của quí vị nhỏ hơn năm (5) tuổi, em 
phải được bảo vệ để chống lại bệnh về phế cầu 
khuẩn – vắc xin phế cầu khuẩn (PCV).  Liều 
lượng chủng ngừa cần thiết phụ thuộc vào lứa 
tuổi của trẻ. 

 
2. Nếu con của quí vị sinh sau ngày 1 tháng 1, 

2006 em phải có hai (2) liều Viêm gan A (Hep 
A) hay giấy miễn dịch của phòng thí nghiệm. 
Con của quí vị cũng cần có 1 liều chủng ngừa 
bại liệt vào hay trước ngày sinh nhật lần thứ tư 
của em. 

 
3. Nếu giấy chứng nhận chủng ngừa của con của 

quí vị có ngày hết hạn, khi giấy chứng nhận hết 
hạn, em bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu 
mới về chủng ngừa. 

 
4. Nếu giấy chứng nhận chủng ngừa của con của 

quí vị được đánh dấu “Hoàn tất cho trường 
học”, em có thể cần liều vắc xin Thủy đậu và 
Quai bị thứ hai và sẽ cần nộp giấy tờ nhằm đáp 
ứng các yêu cầu mới về Chứng Nhận Chủng 
Ngừa của Tiểu Bang Georgia để vào học mẫu 
giáo. 

 
5. Liên hệ cán bộ y tế hay phòng y tế địa phương 
để nhận bất cứ các chủng ngừa cần thiết nào 
và để lấy giấy Chứng Nhận Chủng Ngừa mới  
(Đơn 3231).    
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