
Phụ huynh và học sinh thân mến, 

 

Chào mừng đến trường đại học Lycoming College. Trước khi các lớp học bắt đầu, bạn có một số nhiệm 

vụ cần được hoàn tất. Đối với văn phòng Sức Khoẻ Học Sinh, bạn sẽ cần phần đơn sức khỏe của học sinh 

mới vào trường. Tất cả các học sinh mới, kể cả học sinh Mỹ và học sinh quốc ghế đều phải hoàn tất đơn 

này. Tờ đơn bao gồm một phần đánh giá sức khỏe dành cho bác sĩ điền và một phần sao y lại tất cả các 

mũi tiêm chủng. Một số loại vắc xin bắt buộc ở nước Mỹ có thể sẽ khác so với những loại vắc xin bắt 

buộc tại nước bạn. Những loại vắc xin đây là bắt buộc: 2 liều chống bệnh Sởi, bệnh Quai Bị, và bệnh Sởi 

Đức; 3 liều chống bệnh Viêm gan B, 1 liều chống bệnh Viêm màng não (được tiêm sau 16 tuổi); bệnh 

Uốn ván (được tiêm trong vòng 10 năm trở lại đây), 2 liều chống bệnh Thuỷ đậu (hoặc học sinh đã bị rồi 

khi còn bé). Học sinh cũng phải có kiểm tra bệnh Lao phổi qua phương pháp kiểm tra qua da 

(tuberculosis skin test) hay còn gọi là PPD trong năm vừa rồi. Các học sinh nào không có đủ những vắc 

xin được nhắc đến bên trên có thể tiêm miễn phí một lần khi các bạn đã đến Lycoming College hoặc các 

bạn có thể tiêm trước tại Việt Nam trước khi đến trường nhập học. Nếu bạn có những câu hỏi nào khác, 

vui lòng gọi điện đến Văn Phòng Sức Khoẻ Học Sinh tại số 570-321-4052 hoặc qua thư điện 

tử health@lycoming.edu 

 

Xin cảm ơn! 
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