
Cách thức khai xin sự miễn trừ không liên quan y tế mới về những quy 
định miễn nhiễm tại trường học/cơ sở giữ trẻ tại Oregon, bắt đầu ngày 1 

tháng Ba, 2014 
1. Hoàn tất phần chỉ dẫn được quy định từ cán sự y tế hoặc đề tài chỉ dẫn về thuốc chích ngừa 

trên trực tuyến tại www.healthoregon.org/vaccineexemption. 
2. Lấy một Giấy Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích Ngừa (Vaccine Education Certificate) 

từ cán sự y tế hoặc in giấy chứng nhận từ đề tài chỉ dẫn về thuốc chích ngưà trên trực tuyến. 
Nộp Giấy Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích Ngừa đã hoàn tất cho trường học hoặc nơi 
giữ trẻ cuả con quý vị cùng với Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chích Ngừa đã hoàn tất. 

3. Lấy một Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chích Ngừa (Certificate of Immunization Status) tại 
trường học hoặc nơi giữ trẻ của con quý vị tại www.1.usa.gov/OregonSchool. Điền phần 
miễn trừ không liên quan y tế của Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chích Ngừa, đánh dấu vào 
những thuốc chích ngừa mà quý vị muốn cho con em được miễn không liên quan y tế. Nộp 
Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chích Ngừa đã hoàn tất cho trường học hoặc nơi giữ trẻ cuả 
con quý vị cùng với Giấy Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích Ngừa đã hoàn tất. 

 

Lời khuyên hữu ích về việc khai xin miễn trừ không liên quan y tế: 
• Một số cán sự y tế có thể không cung cấp Giấy Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích 

Ngừa. Hãy kiểm lại với cán sự y tế trước tiên. 
• Nếu quý vị có đông con muốn xin miễn trừ không liên quan y tế, quý vị cần một Giấy 

Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích Ngừa cho mỗi em. 
• Giữ một bản sao Giấy Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích Ngừa để làm hồ sơ của quý vị. 
• Ngày ghi trên Giấy Chứng Nhận Chỉ Dẫn về Thuốc Chích Ngừa và Giấy Chứng Nhận 

Tình Trạng Chích Ngừa phải trong vòng 12 tháng kể từ ngày quý vị ghi danh con quý vị 
vào trường học hoặc nơi giữ trẻ. 

• Liệt kê quá trình chích ngừa của con quý vị không ảnh hưởng đến quyền lợi cuả quý vị về 
việc xin miễn trừ không liên quan y tế. Chúng tôi khuyến khích quý vị ghi hồ sơ tất cả 
chích ngừa mà con em quý vị nhận được để hồ sơ y tế của các em được thật đầy đủ. 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả chúng ta đều góp phần để bảo đảm trẻ em mạnh khỏe và tránh được mọi bệnh tật.  
Tại Oregon, tất cả trẻ em đi học hoặc tại nơi giữ trẻ được quy định nhận một số phương thức miễn nhiễm 

hoặc sự miễn trừ thích hợp liên quan y tế hoặc không liên quan y tế. 

Một số người không thể chích ngừa vì bệnh trạng—và sự mắc một căn bệnh có thể ngăn ngưà được bằng 
thuốc chích ngừa có thể gây tử vong cho họ. Nếu con của quý vị đã bị mắc bệnh , dù cố ý hay không, hãy 

giữ các em ở nhà ngay khi phát hiện triệu chứng khởi đầu của bệnh. 

Trách Nhiệm: Chủ động chọn không chích ngừa cho con quý vị là quyền của phụ huynh; tuy nhiên, sự việc 
này mang theo một trách nhiệm nghiêm trọng: không để những người khác mắc bệnh truyền nhiễm. 

Quyền Lợi: Không ai có thể từ chối quyền của phụ huynh khai xin miễn trừ không liên quan y tế. Nếu quý vị 
được cho biết quý vị không thể khai xin miễn trừ không liên quan y tế, xin báo cáo về Chương Trình Miễn 

Nhiễm tại Oregon (Oregon Immunization Program) tại số điện thoại 971-673-0300. 
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