
Tại sao cần kiểm soát hồ sơ chủng ngừa của con tôi?

•	 Để xem con quý vị đã chủng ngừa những loại nào

•	 Lịch trình chủng ngừa tuổi thơ có thể khác ở quê nhà 
hoặc tỉnh nhà của quý vị

•	 Bất cứ loại chủng ngừa thông lệ nào chưa chủng sẽ được 
đề nghị cho con quý vị và chủng miễn phí

Tại British Columbia, những loại chủng ngừa thông lệ 
miễn phí bảo vệ cho trẻ em chống lại nhiều căn bệnh:

4 Bạch hầu

4 Trực khuẩn gây viêm màng não loại B (Hib)

4 Viêm gan loại B

4 Siêu vi khuẩn human papillomavirus (HPV)

4 Cúm (flu)

4 Cầu khuẩn gây viêm màng não

4 Phế cầu khuẩn

4 Sởi

4 Quai bị

4 Ho gà (ho có tiếng rít)

4 Sốt tê liệt

4 Ban đào

4 Sài uốn ván (khóa hàm)

4 Thủy đậu

Đem hồ sơ chủng ngừa của con 
quý vị đến một trung tâm sức khỏe 
cộng đồng để nhờ kiểm soát.

Nếu tôi không có hồ sơ chủng ngừa cho con tôi thì sao?

•	 Cố nhờ gửi hồ sơ chủng ngừa của trẻ từ quê nhà hoặc 
tỉnh bang nhà của quý vị

•	 Trẻ không có hồ sơ chủng ngừa, hoặc bằng chứng đã bị 
một căn bệnh nào đó, được xem là chưa miễn nhiễm và 
chưa được bảo vệ.

•	 Con quý vị sẽ được đề nghị chủng ngừa những loại chưa 
ngừa để bảo đảm cho trẻ được bảo vệ hiệu quả nhất

Tôi có thể xin hẹn chủng ngừa cho con tôi ở đâu?

4 Tại bất cứ trung tâm sức khỏe cộng đồng nào

4 Bác sĩ gia đình của quý vị

Hãy gọi điện thoại để xin hẹn ngay hôm nay—Xem mặt sau

Nếu con tôi không chủng ngừa đủ tất cả những loại 
được đề nghị thì sao?

•	 Nếu phát bệnh truyền nhiễm ở trường hoặc nơi giữ trẻ, 
trẻ em thiếu chủng ngừa có thể được yêu cầu ở nhà cho 
đến khi an toàn để đi học hoặc vào nơi giữ trẻ lại

•	 Trẻ có thể bị mất vài ngày hoặc vài tháng học hoặc tại 
nơi giữ trẻ 	

Giữ an toàn cho con quý vị bằng 
cách cho con chủng ngừa đúng 
thời hạn.

JuST MoVed Here?

Vietnamese

Mới dọN 
ĐếN Đây?

Hãy đọc tài liệu này để tìm hiểu về:

4 Hồ sơ chủng ngừa của con quý vị
4 Những loại chủng ngừa trẻ có thể cần
4 Chủng ngừa ở đâu 
4 Gọi cho ai nếu có thắc mắc 

Con Quý Vị Có Chủng Ngừa  
Đầy Đủ Hay Không?  

Are Your Child’s Immunizations Up to Date?



Hãy giữ an toàn cho con quý vị bằng cách cho con chủng ngừa đúng thời hạn. 
Muốn biết lịch trình chủng ngừa tuổi thơ mới nhất, hãy đến www.immunizebc.ca

Tháng Ba 2009

Tôi sẽ được yêu cầu xuất trình hồ sơ chủng ngừa của 
con tôi ở đâu?

Cần xuất trình hồ sơ tại những nơi sau đây:

4 Nơi giữ trẻ và vườn trẻ

4 Trường mẫu giáo 

4 Giữ trẻ sau giờ học

4 Trường tiểu học và trung học

4 Cắm trại và các sinh hoạt ngoài trời của trường học

4 Trường cao đẳng hoặc đại học

Tôi có thể xin hồ sơ chủng ngừa mới của con tôi ở đâu?

Sau khi hồ sơ chủng ngừa đã được kiểm soát tại trung tâm 
sức khỏe cộng đồng, chi tiết được ghi vào hồ sơ chủng 
ngừa của con quý vị. Tất cả chi tiết đều được giữ kín. 

Quý vị cũng có thể hỏi xin hồ sơ chủng ngừa của con mình 
tại trung tâm sức khỏe cộng đồng. 

Luôn luôn có hồ sơ chủng ngừa 
mới nhất cho con quý vị. Quý vị sẽ 
được yêu cầu xuất trình hồ sơ này 
nhiều lần.

Quý vị có thể gọi cho bất cứ trung tâm sức khỏe cộng đồng 
nào có tên trong tài liệu này và xin nói chuyện với một y 
tá về chủng ngừa. Bác sĩ gia đình cũng có thể giải đáp các 
thắc mắc của quý vị.

Y Tá Sức Khỏe Công Cộng có thể:

4 Kiểm soát hồ sơ chủng ngừa 

4 Giải đáp các thắc mắc của quý vị

4 Chủng ngừa những loại chưa chủng

Quý vị hoặc gia đình quý vị sẽ về lại quê nhà  
nữa hay không?

Hãy liên lạc với một phòng y tế du lịch trước khi đi để được 
cố vấn về các loại chủng ngừa khác, toa thuốc và hướng 
dẫn về du lịch cho gia đình quý vị.

Muốn biết các phòng y tế du lịch tại BC, hãy đến

www.immunizebc.ca/Resources (Chỉ bằng tiếng Anh)

Nếu tôi có thắc mắc thì có thể gọi 
cho ai?

Các y Tá Sức Khỏe Công Cộng có 
cung cấp dịch vụ chủng ngừa 
gần nhà quý vị.

Trợ giúp thêm:

dịch vụ sức khỏe miễn phí 24 giờ HealthLink BC và  
BC NurseLine (Đường dây y Tá BC): Gọi số 811
(Có trợ giúp thông dịch nếu cần)

Các websites	(Chỉ bằng tiếng Anh):

Website chủng ngừa của British Columbia: www.immunizebc.ca
Website của Vancouver Coastal Health: www.vch.ca 

Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng tại Vancouver 
Coastal Health:

Vancouver
o Evergreen:	3425	Crowley	Dr.,	604-872-2511
o North:	200–1651	Commercial	Dr.,	604-253-3575
o Pacific	Spirit:	2110	West	43rd	Ave.,	604-261-6366
o Raven	Song:	2450	Ontario	St.,	604-709-6400
o South:	6405	Knight	St.,	604-321-6151
o Three	Bridges:	1292	Hornby	St.,	604-736-9844

Richmond
o Richmond:	8100	Granville	Ave.,	604-233-3150

North and West Vancouver
o For	immunization	questions	and	appointments	in	North,	West	Vancouver	or	
Bowen	Island	call:	604-983-6863

Sea to Sky
o Pemberton:	1403	Portage	Rd.,	604-894-6939
o Squamish:	1140	Hunter	Place,	604-892-2293,	Toll	free:	1-877-892-2231
oWhistler:	202–4380	Lorimer	Rd.,	604-932-3202

Coastal 
o Gibsons:	494	South	Fletcher	Rd.,	604-886-5600
o Pender	Harbour:	5066	Francis	Peninsula	Rd.,	604-883-2764
o Powell	River:	3rd	Flr,	5000	Joyce	Ave.,	604-485-3310
o Sechelt:	5571	Inlet	Ave.,	604-885-5164

Central Coast
o Bella	Bella:	250-957-2308
o Bella	Coola:	250-799-5342	

Arabic
Chinese Simplified
Chinese Traditional
English 

Farsi
French
Korean
Punjabi

Russian
Spanish
Vietnamese

This brochure is available in the following languages:


