
 
 
 

Tiến Trình Thảo Luận: PPS Có Nên Yêu Cầu Tất Cả Học Sinh Từ 
12 Tuổi Trở Lên Phải Được Chích Ngừa COVID-19 Không? 
 
Kính gửi các Gia đình PPS, 
 
Khi Hội Đồng Giáo Dục PPS xem xét yêu cầu bắt buộc học sinh (từ 12 tuổi trở lên) phải được chích ngừa 
COVID-19, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một bản tóm tắt nhanh về tiến trình để có thể đưa ra quyết 
định này: 
 
Ngày 28 Tháng 9 - Hội đồng Giáo dục PPS đã nghe từ các chuyên gia: 
Vào Ngày 28 Tháng 9, Hội đồng đã nghe ý kiến từ các chuyên gia y tế công cộng và bác sĩ nhi khoa về 
trường hợp có thể và sự việc của việc yêu cầu tiêm chủng COVID-19 để đi học, được tóm tắt trong một 
báo cáo của nhân viên. Có thể tìm thấy bản ghi của cuộc họp tại đây.  
 
Tuần của Ngày 18 Tháng 10 - Hội đồng đã nghe từ cộng đồng:  
Tuần này, chúng tôi đã tổ chức một loạt các buổi lắng nghe listening sessions với các gia đình và học 
sinh. Quý vị có thể xem các buổi họp cộng đồng trên kênh YouTube channel của chúng tôi. 
 
Ngày 26 Tháng 10 - Hội đồng Thảo luận:  
Tại cuộc họp thường kỳ vào lúc 6 giờ chiều Ngày 26 Tháng 10, Hội đồng sẽ tổ chức thảo luận công khai 
về giá trị, hậu quả và ảnh hưởng của yêu cầu chích ngừa. 
 
 Ngày 2 Tháng 11- Cuộc bỏ phiếu có thể có của Hội Đồng Quản Trị 
Nếu Hội đồng quyết định tiếp tục với yêu cầu về chích ngừa, Hội đồng sẽ xem xét và bỏ phiếu về yêu cầu 
chích ngừa cho học sinh tại cuộc họp hội đồng Ngày 2 Tháng 11. 
 
ĐIỀU GÌ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁO DỤC PPS ĐANG QUAN TÂM? 
 
Khi các thành viên Hội đồng cân nhắc các ảnh hưởng của yêu cầu chích ngừa, họ cũng đang xem xét một 
số lựa chọn bao gồm: 
 

● Yêu cầu chích ngừa cho tất cả học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa (ví dụ như thể thao, 
ban nhạc, hợp xướng) chỉ được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao COVID-19; 

● Yêu cầu chích ngừa cho tất cả học sinh PPS từ 12 tuổi trở lên; 
● Yêu cầu chích ngừa cho tất cả học sinh PPS từ 16 tuổi trở lên; và  
● Không có yêu cầu chích ngừa bổ sung cho học sinh tại thời điểm này.  

 
Ngoài ra, theo luật Oregon, hội đồng trường có thể xác định rõ hơn các trường hợp miễn trừ phi y tế 
được chấp nhận. Hội đồng PPS cũng sẽ cân nhắc và xem xét giá trị và ảnh hưởng của các lựa chọn đối 
với miễn trừ phi y tế.  Chúng tôi tin rằng PPS có thẩm quyền để áp dụng các yêu cầu chích ngừa nghiêm 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK3ljlytLlM
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=169722&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.youtube.com/user/ppscomms


ngặt hơn, bao gồm việc hạn chế các trường hợp miễn trừ phi y tế, nhưng cách giải thích pháp lý này 
chưa được thử nghiệm trong thời gian COVID.  
 
Chúng tôi mời quý vị theo dõi cuộc họp của Hội Đồng Giáo Dục PPS vào Thứ Ba, Ngày 26 Tháng 10 qua 
kênh PPS YouTube channel. 

http://www.youtube.com/user/ppscomms/live
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