
VIETNAMESE 

LS-Health-Immunization and Physical Requirements Letter 

Phụ huynh/ Giám hộ quý mến, 
 
Luật của Tiểu Bang Virginia đòi hỏi việc chủng ngừa và kiểm tra sức khỏe để đươc đi học đã 
không được bãi miễn cho niên khóa 2020-21. 
 
Trong cơn khủng hoảng y tế này,  Hệ Trường Công Quận Fairfax nhận thức được là gia đình 
có khó khăn tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời cho việc chủng ngừa và kiểm tra 
sức khỏe tổng quát được đòi hỏi. FCPS khuyến khích mọi gia đình tức thì liên lạc với y sĩ gia 
đình của mình hoặc Sở Y Tế Quận Fairfax / Fairfax County Health Department để lấy hẹn thực 
hiện các yêu cầu đòi hỏi này.   
 
Khi năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu trong dạng ảo cho tất cả các học sinh, FCPS sẽ cho phép 
thêm thời gian cho gia đình làm chứng nhận sức khỏe và chủng ngừa và nộp cho FCPS các 
chứng từ của các chủng ngừa cần phải có, xét nghiệm lao phổi, khám sức khỏe tổng quát và 
chủng Tdap. Các đòi hỏi này được định ra trong các khoản  22.1-271.2  và khoản 32.1-46 của 
Luật Tiểu bang Virginia.   
 
Cho các học sinh mới đăng ký theo học mà không đáp ứng được Luật tiểu bang Virginia, FCPS 
sẽ chỉ cho tiếp cận học tập trực tuyến tạm thời. Học sinh sẽ không được phép tiếp cận việc học 
mặt – đối – mặt  mà không đạt được tất cả các yêu cầu tuân thủ và cung cấp cho trường các 
chứng chỉ chủng ngừa, xét nghiệm lao phổi, khám sức khỏe và chủng Tdap. Mọi yêu cầu đòi 
hỏi phải được hoàn thành trước ngày 8 tháng 10 năm 2020. 
 
 
Cho các học sinh mà được ghi danh học với điều kiện và chưa hoàn thành các chủng ngừa               
cần thiết theo như Luật Virginia, FCPS sẽ cho tạm thời tiếp cận học tập trực tuyến mà thôi. Nhà 
trường sẽ tiếp tục  loan báo đến gia đình về những yêu cầu chủng ngừa còn lại phải làm. Các 
học sinh đó không thể tham dự việc học “ trong trường” và các sinh hoạt cho đến khi 
đáp ứng yêu cầu đòi hỏi này.                  
 
Việc khám sức khỏe tổng quát được đòi hỏi hoàn tất trước khi vào học bất kể là học khu cung 
ứng việc giảng dạy trực diện, dưới dạng kết hợp hoặc hoàn toàn trực tuyến.  Một học sinh mẫu 
giáo hay cấp tiểu học lần đầu đi học sẽ được nhận vào học nếu học sinh ấy có thể trình, trước 
khi nhập học, một chứng nhận kiểm tra sức khỏe toàn bộ mà đã được thực hiện trong vòng 12 
tháng của ngày mà nhà trường được nguyên thủy dự định mở cửa lại. Cho các học sinh mà 
không đáp ứng được yêu cầu này, FCPS chỉ cho vào học dạng ảo tạm thời mà thôi.              .. 
Các học sinh đó không thể tham dự việc học “ trong trường” và các sinh hoạt cho đến 
khi đáp ứng yêu cầu đòi hỏi này. 
 
Cho các thắc mắc về các yêu cầu về chủng ngừa và / hoặc kiểm tra sức khỏe tổng quát được 
đòi hỏi để nhập học , xin hãy tức thì liên lạc với nhà trường. 
 
Cảm ơn, 
 
 
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-271.2/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title32.1/chapter2/section32.1-46/

