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Kính gửi các gia đình của Queen Bee,

Tuần này Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã quyết định chấp thuận vắc-xin
COVID-19 của Pfizer cho những người từ 12 tuổi trở lên. Vắc-xin Pfizer là loại vắc-xin hai (2)
liều và là vắc-xin tương tự như chúng tôi đã sử dụng cho cộng đồng và nhân viên của chúng
tôi. Chúng tôi đã liên hệ với nhân viên của Nhà thuốc Jewel/Osco, họ là những người làm việc
với chúng tôi trong cộng đồng và tại các phòng khám giáo viên, họ cam kết tổ chức một phòng
khám khác tại Sports Hub để tạo điều kiện cho các gia đình có con em từ 12 tuổi trở lên được
tiêm vắc-xin.

Cuối giờ chiều nay, chúng tôi sẽ gửi một đường liên kết đến các Gia đình Queen Bee để đăng
ký Phòng khám tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer tại Sports Hub. Liều đầu tiên sẽ được thực hiện
vào ngày 24 tháng 5 và sẽ xếp lịch hẹn tiêm liều thứ 2 vào ngày 14 tháng 6. Phòng khám này
không tính phí, và phòng khám sẽ do Village of Glendale Heights, Học khu Queen Bee 16,
Marquardt Quận 15, và Quận 87 hỗ trợ. Phòng khám không giới hạn nhóm tuổi cụ thể, bất cứ
người nào đủ điều kiện về mặt y tế đều có thể đăng ký qua đường liên kết này.

Phòng khám sẽ được tổ chức trong ngày đi học và bất cứ học sinh nào nghỉ học do đi tiêm
vắc-xin sẽ được miễn lý do để đến cuộc hẹn y tế khác. Tất cả trẻ vị thành niên sẽ cần phải có
sự cho phép của phụ huynh và hỗ trợ của người giám hộ khi tiêm vắc-xin.

Chúng ta hiểu rằng quyết định tiêm vắc-xin là sự lựa chọn cá nhân, và chúng tôi tôn trọng sự
chọn lựa của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi hỗ trợ phòng khám này vì họ tạo điều kiện an toàn để
tiêm vắc-xin cho những cá nhân và gia đình quan tâm. Đăng ký trên cơ sở đến trước phục vụ
trước, và sẽ đóng đăng ký khi tất cả các cuộc hẹn đã kín lịch. Một lần nữa, phòng khám này
không chỉ dành cho học sinh và thanh thiếu niên, mà cho bất cứ người nào có đường liên kết
này để đăng ký đặt hẹn.

Vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của tôi nếu quý vị có bất cứ câu hỏi, quan ngại hoặc thông
tin nào cần chia sẻ.

Trân trọng kính chào,

Joseph R. Williams Ed. D.
Tổng giám đốc

Sứ mệnh của Trường Queen Bee là đề ra tiêu chuẩn cao nhằm đảm bảo rằng mọi học sinh được học tập,
phát triển và thành công.


