
 Kính gửi các phụ huynh của các học sinh lớp 11 của ủa trường trung học Ritenour High School, 

 

 Điều quan trọng mà quý vị cần biết là con em của quý vị bắt buộc phải được tiêm liều vắc-xin thứ hai - 
MCV (meningococcal: não mô cầu) - trước khi các em bắt đầu đi học vào lớp 12.  Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Husky của chúng tôi (HHC), nằm ở cánh phía bắc của trường trung học Hoech, cung cấp vắc-
xin theo yêu cầu của trường mà không bắt quý vị phải trả tiền túi và có thể cung cấp vắc-xin cho con 
quý vị trong ngày đi học.  Ritenour sẽ chở học sinh từ trường của mình đến HHC miễn phí. 

 

 Học sinh nào có hồ sơ cho thấy cần vắc-xin và có sự đồng ý cho HHC cung cấp vắc-xin sẽ được sắp xếp 
một cuộc hẹn để hoàn thành việc này vào khoảng đầu tháng Hai đến tháng Năm.  Quý vị sẽ nhận được 
một cuộc gọi xác nhận từ Trung tâm Y tế Husky trước thời gian có hẹn.  Quý vị không cần phải có mặt để 
họ tiêm vắc-xin cho con mình.  Nếu quý vị muốn đưa con mình đến bác sĩ nhi khoa hoặc chỗ khác để 
nhận vắc-xin và không muốn Trung tâm Y tế Husky cung cấp cho con bạn những vắc-xin này, vui 
lòng liên hệ với HHC theo số (314) 493-6218 

 

 Nếu bạn muốn con mình nhận vắc-xin tại HHC miễn phí và chưa ký một mẫu đơn đồng ý, quý vị có thể 
tải mẫu đơn từ trang web của học khu bằng cách nhấp vào đây hoặc liên hệ với y tá trường học. 

 

 Husky Health Center có đội ngũ y tá chăm sóc trẻ em toàn diện, và sẵn sàng để phục vụ cho tất cả học 
sinh Ritenour.  Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ sức khỏe thuộc về hành vi cho học sinh.  Không có 
chi phí tự trả cho các dịch vụ này. 

 

 Nếu quý vị có thắc mắc gì về vắc-xin theo yêu cầu của trường học hoặc các mối quan tâm khác, xin vui 
lòng liên hệ với y tá trường học hoặc Trung tâm chăm sóc sức khỏe Husky. 

 

 


