ĐỊA ĐIỂM ĐẾN TIÊM CHỦNG VÀ NHẬN HỒ SƠ
Nếu quý vị không có hồ sơ tiêm chủng của con mình:
1. Hãy liên lạc với văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để xem
liệu họ có hồ sơ hay không.
2. Nếu văn phòng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị không có hồ sơ, hãy gọi
cho các trường học hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày khác mà con quý vị đã học.
3. Nếu quý vị vẫn không tìm được hồ sơ tiêm chủng của con quý vị, hãy gọi cho Sở Y Tế Quận
Multnomah, Chương Trình Tiêm Chủng Cộng Đồng (Community Immunization Program),
theo số (503) 988-4724.
Nếu quý vị có Bảo Hiểm Y Tế Oregon (Oregon Health Plan), không có bảo hiểm, hoặc nếu bảo
hiểm của quý vị không chi trả toàn bộ chi phí tiêm chủng cho trẻ, quý vị có thể đến một trong
các phòng khám cộng đồng hoặc phòng khám của Trung Tâm Y Tế Học Đường sau đây.

Tiêm Chủng Miễn Phí tại Các Trung Tâm Y Tế Học Đường
Tất cả trẻ em ở độ tuổi đi học tại Quận Multnomah (5-18 tuổi) có thể nhận được sự chăm sóc sức
khỏe, bao gồm tiêm chủng, tại bất kỳ trung tâm nào trong bốn Trung Tâm Y Tế Học Sinh của
Quận Multnomah (Multnomah County Student Health Centers, SHC). SHC chấp nhận mọi hình
thức bảo hiểm và khách hàng không có bảo hiểm. Không có chi phí xuất túi đối với bất dịch
vụ nào tại SHC - không có chi phí tiêm chủng hoặc đồng thanh toán. Con quý vị không cần
phải đi học tại trường ở khu vực nơi có phòng khám. Trẻ có thể đến bất kỳ cơ sở Trung
Tâm Y Tế Học Sinh nào. Gọi cho phòng khám để đặt hẹn.

Quận Đông:
Trường Trung Học David Douglas
Tòa Nhà Phòng Khám Y Tế
1034 SE 130th Ave, Portland
Điện thoại: 503-988-3554
Trường Trung Học Parkrose
12003 NE Shaver St, Portland
Điện thoại: 503-988-3392
Trường Trung Học Reynolds
1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale
Điện thoại: 503-988-3340

Bắc/Đông Bắc
Portland:
Trường Trung Học Roosevelt
6941 N Central St, Portland
Điện thoại: 503-988-3909

Pre-Exclusion Clinic
Saturday, 2/13/2021
10:00am-2:00pm
David Douglas HS
South Campus
1500 SE 130th Ave
Portland 97233

