
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Vui Lòng Giúp Chúng Tôi Lập Kế Hoạch và Phản Hồi Bằng 
Cách Cập Nhật Chích Ngừa COVID-19 của Con Em Quý Vị 

Kính gửi các Gia đình PPS, 

Khi ngày càng có nhiều học sinh được chích ngừa COVID-19, chúng tôi muốn đề nghị quý vị chia 
sẻ thông tin đó với chúng tôi để giúp đưa ra quyết định hiệu quả hơn về các trường hợp dương 
tính và cách ly, đồng thời đưa ra các kế hoạch sáng suốt trong tương lai. 

Nếu các em đã chích ngừa hai liều vắc-xin COVID-19 và được coi là chích ngừa đầy đủ, vui lòng 
nhập thông tin đó vào ParentVUE, nền tảng dữ liệu học sinh dành cho gia đình của chúng tôi. 

Vào tháng 9, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát hỏi xem con em của quý vị đã được chích 
ngừa COVID-19 chưa. Kể từ đó, vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã được chấp thuận. Chúng 
tôi muốn thu thập dữ liệu toàn diện hơn về số lượng học sinh của chúng tôi được chích ngừa. 
Thông tin này sẽ giúp đưa ra quyết định sáng suốt về cách chúng tôi tiến hành phần còn lại của 
năm học và sau đó. 

Biết được tình trạng chích ngừa của từng học sinh cũng sẽ giúp chúng tôi xác định nhanh hơn 
những học sinh cần được cách ly sau khi tiếp xúc gần với một cá nhân bị nhiễm bệnh. Những học 
sinh đã được chích ngừa đầy đủ không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc gần, miễn là các em 
không có triệu chứng nào. 

Xin lưu ý rằng nếu con em nhận được vắc-xin tại một địa điểm do học khu tài trợ trong khuôn 
viên trường PPS, thông tin đó không được tự động chuyển đến ParentVUE. Nếu các em đã được 
chích ngừa tại một trong những địa điểm đó, vui lòng dành một chút thời gian để cập nhật tình 
trạng chích ngừa cho con em. 

Để cập nhật tình trạng chích ngừa COVID-19 của con em mình, quý vị sẽ cần thẻ chích ngừa của 
các em. Quý vị có thể tải hình của thẻ lên ParentVUE bằng cách làm theo các hướng dẫn đơn 
giản sau. Quý vị cũng có thể mang thẻ, hoặc để các em mang một bản sao của thẻ chích ngừa 
đến văn phòng trường học của mình. 

Cảm ơn quý vị!  

https://parent-portland.cascadetech.org/portland/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True&LNG=51
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/Covid-parentvue_12-16-2021-Vietnamese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/Covid-parentvue_12-16-2021-Vietnamese.pdf

