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 Chương Trình Mẫu Giáo Kính Chào Quý Vị!  
Hãy chuẩn bị cho con quý vị sẵn sàng vào lớp mẫu 
giáo. Hãy chắc chắn là trẻ đã chủng ngừa đầy đủ. 
Hãy chắc chắn là trẻ đã được khám đầy đủ các loại 
dò tìm sức khỏe được đề nghị. 

Chủng Ngừa 
Có hai loại thuốc chủng miễn phí được đề nghị cho 
trẻ em từ 4 tuổi trở lên: 
 Tdap-IPV để bảo vệ chống bạch hầu, sài uốn 

ván (phong đòn gánh), họ khục khặc (ho gà), và 
sốt tê liệt. 

 MMRV để bảo vệ chống sởi, quai bị, sởi Đức, 
và thủy đậu). 

Hãy hẹn chủng ngừa cho con quý vị bằng cách gọi 
cho bác sĩ, dược sĩ, hoặc Trạm Y Tế Công Cộng.   
Thông báo những lần chủng ngừa cho trạm y tế 
công cộng. 
Gọi cho trạm y tế hoặc điền mẫu đơn trên mạng. 

Rọi mã số QR này để  
lấy mẫu đơn hoặc đến 
fraserhealth.ca/immunizationform 

Dịch Vụ Sức Khỏe Công Cộng  
Quý vị có thể tham khảo với một y tá Sức Khỏe 
Công Cộng tại Trạm y Tế Công Cộng địa phương. 
Các dịch vụ gồm, nhưng không phải chỉ giới hạn 
vào những loại sau đây:  
 Chủng ngừa 
 Khám dò tìm sức khỏe trẻ em  
 Các nguồn tài nguyên về sức khỏe và an toàn 

giáo dục 

Các Bệnh Nghiêm Trọng và Nhà Trường 
Nếu trẻ có thể cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp 
cứu hoặc thuốc men ở trường, hãy cho trường biết 
và soạn một kế hoạch sức khỏe với hiệu trưởng và 
giáo viên của trẻ mỗi năm. Quý vị có thể tham khảo 
với một y tá Sức Khỏe Công Cộng nếu cần.  

Tài Nguyên Sức Khỏe Nhà Trường  
Hãy đến nguồn tài nguyên Sức Khỏe Nhà Trường 
trên web để xem tin tức cho học sinh từ 5 đến 18 
tuổi, và tin tức hữu ích cho cha mẹ và nhân viên 
nhà trường. 

Rọi mã số QR này hoặc đến 
fraserhealth.ca/schoolhealth
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Nha Khoa, Thị Lực, và Thính Lực 
 Khám dò tìm nha khoa 

Học sinh mẫu giáo được khám nha khoa miễn 
phí ở trường. Chúng tôi khám nha khoa để tìm 
và giúp trẻ em nào có các vấn đề về răng. Lần 
khám dò tìm này không nên thay cho lần khám 
với nha sĩ.  

 Thị lực 
Chúng tôi khuyến khích tất cả cha mẹ/người 
giám hộ hẹn đến bác sĩ nhãn khoa tại địa 
phương để khám mắt hằng năm cho con mình. 
Lần khám này miễn phí. 
Tại B.C., trẻ em được khám mắt cơ bản miễn 
phí cho đến 18 tuổi, nhưng một số bác sĩ nhãn 
khoa tính một khoản lệ phí nhỏ mỗi lần khám.  

 Thính lực 
Thính lực tốt (nghe rõ) thật thiết yếu để phát 
triển tiếng nói và ngôn ngữ và giữ một phần 
quan trọng trong mức tăng trưởng xã hội và cảm 
xúc của trẻ. 
Chuyên viên thính lực cộng đồng cung cấp dịch 
vụ thính lực cho trẻ em từ sơ sinh đến 19 tuổi.  
Đối với trẻ em có lo ngại và thính lực, cha 
mẹ/người giám hộ hoặc một chuyên viên sức 
khỏe hoặc giáo dục có thể giới thiệu trẻ đến 
phòng thính lực y tế công cộng tại địa phương. 

Một số trẻ có thể hội đủ điều kiện được Chương 
Trình Healthy Kids của BC cung cấp bảo hiểm 
miễn phí về nha khoa cơ bản, kính đeo mắt, và 
thính lực.  

Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi 
số 1-866-866-0800, rọi mã số 
QR này, hoặc đến gov.bc.ca và 
tìm “Basic dental, eyeglasses, 
and hearing care (chăm sóc nha 
khoa cơ bản, kính đeo mắt và 
thính lực)”. 

Chăm Sóc Từ Xa của Fraser Health 
Lo ngại về sức khỏe? Gọi cho dịch vụ Chăm Sóc 
Từ Xa của cơ quan y tế Fraser Health (Fraser 
Health Virtual Care) tại số 1-800-314-0999 để nói 
chuyện với một y tá chính thức, 10:00 sáng đến 
10:00 tối, bảy ngày mỗi tuần.  
Sau giờ làm việc, gọi cho HealthLinkBC tại số 8-1-1 
hoặc đến healthlinkbc.ca để được thông tin tổng 
quát về sức khỏe và nhờ cố vấn từ một y tá, 
chuyên viên ăn uống, dược sĩ, hoặc chuyên viên 
thể dục.  

Rọi mã số QR này để đến 
HealthLinkBC. 

Các Trạm Y Tế Công Cộng 

Abbotsford 
604-864-3400 

Agassiz  
604-793-7160 

Burnaby  
604-918-7605 

Chilliwack  
604-702-4900 

Cloverdale, Surrey 
604-575-5100 

Guildford, Surrey  
604-587-4750 

Hope  
604-860-7630 

Langley  
604-539-2900 

Maple Ridge  
604-476-7000 

Mission  
604-814-5500 

New Westminster  
604-777-6740 

Tri-Cities, Port Moody 
604-949-7200 

Newton, Surrey  
604-592-2000 

North Delta  
604-507-5400 

North Surrey  
604-587-7900 

South Delta  
604-952-3550 

White Rock  
604-542-4000  

 

https://www2.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
http://www.healthlinkbc.ca/

