
Trở Lại với Những Điều Cơ Bản 
MIỄN PHÍ cho các Sự Kiện Trở Lại 

Trường Học
Ngày 9 tháng 8: Khám Sức Khỏe Thể Chất tại Trường Học

Ngày 22 tháng 8: Chủng Ngừa

ĐỊA ĐIỂM: Trường Trung Học Cơ Sở Tumwater (Phòng Thể Dục), 6335 Đường Littlerock SW,
Tumwater, WA 98512
THỜI GIAN: Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, THỨ NĂM, ngày 9 tháng 8 năm 2018, Giờ mở cửa 4:30
để tiếp cận các nguồn lực
THÀNH PHẦN THAM GIA: Học sinh bắt đầu vào lớp 7 đến lớp 12 của Học Khu Tumwater
HOẠT ĐỘNG: Miễn phí khám sức khỏe thể chất tại trường học CỘNG VỚI chương trình tư vấn bảo
hiểm y tế, các nguồn lực/kết nối chăm sóc chính, nguồn lực chăm sóc nha khoa, chương trình cắt tóc
để trở lại trường học, các chương trình sau giờ học dành cho học sinh trung học cơ sở 
& nhiều chương trình nữa.
CÁCH THỨC THAM GIA: Không cần đăng ký trước, ai đến trước thì được phục vụ trước. Học sinh
phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng. 
THÔNG TIN LIÊN HỆ: Jennifer Gould, jennifer.gould@tumwater.k12.wa.us hoặc 360-999-0546 
Chương trình này không thay thế việc khám theo chương trình “trẻ em khỏe mạnh” được
khuyến nghị hàng năm do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị thực hiện 

một chương trình của TOGETHER! - 1520A Đường Irving SW, Tumwater, WA 98512

CÁC CHỦNG NGỪA
BẮT BUỘC

Viêm Gan B

DTaP/Tdap (bạch hầu,

uốn ván, ho gà)

Varicella (thủy đậu)

Hib (haemophilus

influenza)

IPV (virut bại liệt bất

hoạt)

PCV 13 

(phế cầu khuẩn liên

hợp)

MMR (sởi, quai bị,

rubella) 

ĐỊA ĐIỂM: Trường Tiểu Học Peter G. Schmidt (Phòng Thể Dục), 237
Đường Dennis SE, Tumwater, WA 98501
THỜI GIAN: Từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, THỨ TƯ, Ngày 22 tháng 8
năm 2018
THÀNH PHẦN THAM GIA: Trẻ em & thanh thiếu niên tuổi từ mẫu giáo
đến 18 tuổi
HOẠT ĐỘNG: Miễn phí chủng ngừa bắt buộc để ghi danh vào trường
CỘNG VỚI chương trình tư vấn bảo hiểm y tế, chương trình cắt tóc để
trở lại trường học, nguồn lực chăm sóc nha khoa 
và các nguồn lực cộng đồng.
CÁCH THỨC THAM GIA: Không có đăng ký trước, ai đến trước thì sẽ
được chủng ngừa trước. 
Học sinh phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng
Không có miễn/miễn trừ
Vui lòng mang theo hồ sơ chủng ngừa trước đây của trẻ, nếu có
THÔNG TIN LIÊN HỆ: Jennifer Dixon, dixonjm@co.thurston.wa.us
hoặc 360-867-2609 hay Arianne Sandel,
asandel@thurstontogether.org hoặc 360.972.0319 


