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Sự Kiện Chích Ngừa COVID-19 tại Trường Harrison Park 
Ngày 18 Tháng 6, 2021 
 
Kính gửi các gia đình Trường Harrison Park, 
 
Chúng tôi muốn chắc chắn quý vị biết về cơ hội sắp tới để được chích ngừa COVID-19. Oregon 
Health & Science University, hợp tác với các đối tác cộng đồng, sẽ tổ chức hai ngày chích ngừa. 
 

• Sự Kiện: Liều thứ nhất của thuốc chích ngừa Pfizer cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi 
trở lên. Một cuộc hẹn cho liều thứ hai sẽ được thực hiện tại chỗ. 

• Địa điểm: Trường Harrison Park K-8, 2225 SE 87th Ave. 
• Ngày: Thứ Hai, Ngày 21 Tháng 6, 3-7 giờ chiều, không cần hẹn trước. 
• Liều thứ hai: Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 7, 3-7 giờ tối. 
• Chi phí: Thuốc chích ngừa hoàn toàn miễn phí. 

 
Các nhân viên song ngữ sẽ có mặt tại chỗ để giúp đỡ các gia đình nói tiếng Somali, Quảng Đông, 
Việt Nam, Tây Ban Nha và Chuukese. Quý vị không cần xuất trình ID Oregon, thông tin bảo hiểm 
y tế hoặc số an sinh xã hội, và quý vị không cần phải là bệnh nhân OHSU. Ngoài ra, những người 
chích ngừa liều thứ nhất sẽ nhận được thẻ quá tặng trị giá $100 đô la và quà tặng từ Portland 
Trail Blazers - một chiếc áo thun, áp phích hoặc vé xem trận đấu trước mùa giải 2021-22. 
 
Sự kiện này được đồng bảo trợ bởi Sở Học Chánh Portland, Mạng Lưới Người Mỹ Gốc Châu Á và 
Thái Bình Dương ở Oregon (APANO), Trung Tâm Y Tế & Dịch vụ Châu Á và Jade District. 
 
Chúng tôi khuyến khích tất cả những ai chưa chích ngừa hãy tận dụng cơ hội này. 
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