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Phòng Y Tế Passport      
Thứ Sáu, 30 tháng Tư 
9:00 sáng - 1:00 giờ trưa 
350 Keller Parkway, Keller, Tx 76248 
KISD Ed Center, Trung Tâm Huấn Luyện Giáo  
Viên 

• Các quan khách có thể đậu xe ngay phía trước cổng Trung Tâm Huấn Luyện Giáo Viên (Teacher 
Training Center), ở cổng ngay đường College ở bên phía Đông của tòa nhà.   

• Sẽ có một bàn khảo nghiệm tại ngay cổng của Trung Tâm Huấn Luyện Giáo Viên. 

• Tất cả các quan khách, người lớn, trẻ em đều được khảo nghiệm trước khi vào, các thông tin này 
sẽ chỉ được dùng cho việc tra cứu mà thôi. 

• Tất cả người lớn sẽ phải mang khẩu trang hay mặt nạ mang từ nhà. (Chúng tôi sẽ không phân 
phát khẩu trang tại cửa.) 

• Các trẻ em nên đeo khẩu trang nếu có thể được.  

• Chỉ một phụ huynh/giám hộ cho mỗi trẻ em được vào bên trong tòa nhà. 

• Chỉ có 20 hay ít hơn khách được vào bên trong Trung Tâm Huấn Luyện Giáo Viên. 

• "Save a Smile" sẽ phục vụ khám răng căn bản miễn phí cũng như phân phát đồ dùng bảo vệ 
răng. 

Chi tiết: 

• Chỉ dành cho học sinh của Keller ISD  

• Phải có hồ sơ chích ngừa (hay giấy từ 
trường cho biết cần chích ngừa). 

• Phải có sự hiện diện của phụ huynh hay 
người giám hộ. 

• Chỉ dành cho trẻ em từ 4-18 tuổi mà thôi. 
Vẫn phải đi khám bác sĩ nhi đồng như 
thường lệ. 

• Trẻ em lớn hơn không muốn chích hay các 
trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt sẽ không 
được tham gia do sự hạn chế của phòng y 
tế này. Xin dẫn các em đi bác sĩ nhi đồng 
của mình. 

• Có các loại thuốc chích ngừa: Thủy Đậu 
(Chicken Pox), Dtap Bạch Hầu(DtaP), Viêm 
Gan A (Hepatitis A),Viêm Gan B (Hepatitis 
B), Cúm loại B(HIB), Não Mô Cầu 
(Meningococcal), Sởi, Quai Bị, và 
Rubella(MMR); Bại Liệt (Polio), Viêm Phổi 
(Pneumonia); và Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà 
(TDaP). 

• Nhân viên và vật liệu có giới hạn, chúng tôi 
không bảo đảm là sẽ tiếp được tất cả mọi 
người. Ai tới trước sẽ được phục vụ trước 
và sẽ có thể phải tạm ngừng nếu hết vật 
liệu hay thời gian. 

Cách Trả Tiền: 

• Các hãng bảo hiểm:Aetna, Blue Cross Blue 
Shield, Cigna, Humana & United HealthCare 
PPO đều sẽ được chấp nhận. 

• Medicaid/CHIP: Không tính tiền chích ngừa. 
Phải có bản sao hội viên. 

• KHÔNG CÓ BẢO HIỂM: 

• $10.00 CHO MỖI THUỐC CHÍCH NGỪA (Tối 
đa $40 cho mỗi trẻ em.) 

• ** CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN AETNA &BLUE 
CROSS GOLD, SILVER, ORBRONZE HAY HMO 
VỚI BẤT CỨ HÃNG BẢO HIỂM NÀO.** 

• PHẢI có một bản sao thẻ bảo hiểm và bằng 
lái xe để được chích ngừa miễn phí. Bản sao 
điện tử sẽ không được chấp nhận.  

• Xin làm ơn chỉ trả bằng Tiền Mặt và Chi 
Phiếu ! 

 


