
Kính thưa Phụ huynh/Giám hộ:
Để cung cấp kinh nghiệm học vấn tốt nhất cho con quý vị, giáo viên cần phải biết về bất cứ vấn đề sức khỏe hay phát triển mà con quý 
vị có thể có. Chứng chỉ về tình trạng sức khoẻ của em học sinh là bắt buộc như ghi dưới đây.

KHÁM SỨC KHỎE

• Phải bao gồm sự duyệt lại của tất cả hệ thống bao gồm:

• Thử Chất Chì trong Máu
• Thử máu cho Anemia- Thiếu máu (Hemoglobin & 

Hematocrit)
• Kiểm Tra Thính Giác và Thị Giác
• Đo Chiều Cao và Trọng Lượng

• Đo Áp Huyết Máu 
• Thẩm Định về Phát Triển 
• Thử Máu cho Tế Bào Hình Liềm

• Các trẻ em mà không có bảo hiểm sức khỏe có thể đủ điều kiện cho Chương Trình Maryland Children’s Health Program (MCHP) 
hay Chương Trình Montgomery County Care for Kids (CFK). Cả hai chương trình đều cung cấp các khám sức khỏe phòng ngừa, 
chăm sóc khi đau, và các dịch vụ khác. Để được giúp đỡ đăng ký cho MCHP hay CFK, yêu cầu đến Chuyên Gia Head Start 
Income Assistant Program, hay đến Office of Eligibility and Support Services (OESS) tùy theo số zip code.

KHÁM RĂNG

• Khám răng là cần thiết cho Chương Trình Pre-K/Head Start
• Đơn Y Tế Nha Khoa phải được một nha sĩ/nhân viên vệ sinh nha khoa hoàn tất 

HO LAO

Không có bệnh lao (TB), được ghi nhận qua thử nghiệm là âm tính hoặc x-ray ngực, được đề nghị cho những học sinh vào học 
MCPS từ bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm tất cả trẻ em sống bên ngoài Hoa Kỳ từ 12 tháng trở lên.
Thử nghiệm lao được ghi nhận bằng cách xét nghiệm da âm tính hoặc x-ray ngực, được đề nghị cho những học sinh vào học MCPS 
từ bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm tất cả trẻ em sống bên ngoài Hoa Kỳ từ 12 tháng trở lên.
Các cá nhân có thử nghiệm da dương tính phải được thử nghiệm bằng x-ray ngực trước khi đi học. X-ray ngực có tại các bác sĩ tư 
nhân hoặc Montgomery County DHHS, TB Control Program, 2000 Dennis Avenue, Silver Spring, 240-777-1800.

CHỦNG NGỪA

• Bằng chứng về các chủng ngừa sau đây phải được chứng nhận bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền của 
quý vị trên đơn Maryland Immunization Certificate Form 896 (MDH Form 896)
• 4 DPT/DTAP (Diphtheria, Pertussis, and Tetanus- Uốn ván, bạch hầu và ho gà )
• 3 Polio- sốt bại liệt
• 1 MMR (Measles, Mumps, and Rubella- sởi, quai bị, và sốt phát ban) vào hay sau 12 tháng (chủng ngừa lần thứ 2 cần thiết 

trước sinh nhật thứ 5)
• 1 Hib (Haemophilus Influenza loại b- Cúm) vào hay sau 12 tháng 
• 3 Hepatitis B- Viêm gan B
• 1 Varicella (Chicken Pox- Bệnh Thủy đậu) vào hay sau 12 tháng 
• 1 Pneumococcal Conjugate (Phế cầu khuẩn, Prevnar)

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin gọi cho Điều phối viên Sức khỏe Head Start tại 240-777-1645.
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