
 
 
Thư mời dành cho học sinh HSC hiện tại của các trường ở tám Khu vực Chính quyền Địa phương quan 
tâm để nhận vắc xin COMIRNATY ™ Pfizer COVID-19 
 

 Bộ Y tế NSW, Bộ Giáo dục, Khu vực Trường học Phi Chính phủ và trường học của bạn đang làm việc cùng nhau để 
đảm bảo học sinh HSC và những học sinh Lớp 12 đang hoàn thành chương trình học vào năm 2021, và những người 
đang đi học hoặc sống trong tám Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA) cần quan tâm ở Greater Sydney được tiêm 
chủng như một nhóm ưu tiên. Tiêm phòng COVID-19 là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bạn chống lại 
COVID-19 và giảm sự lây truyền của vi-rút.  
 
Bạn đủ điều kiện để chủng ngừa nếu bạn:  
• Từ 16 tuổi trở lên 
 
VÀ  
• Đã đăng ký tham gia một hoặc nhiều môn học Chứng chỉ Trung học (hoặc hoàn thành năm 12 vào năm 2021, bao 
gồm cả Lớp 12 TAFE) tại một trường học ở Liverpool, Fairfield , Canterbury / Bankstown, Cumberland, Parramatta, 
Blacktown, Georges River hoặc Campbelltown LGA HOẶC có địa chỉ nhà thường trú tại một trong các LGA ở trên 
nhưng đi học ở nơi khác. 
 
 Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nhận hai liều vắc-xin COMIRNATY ™ Pfizer COVID cách nhau 6 tuần. Thông tin về lần 
chủng ngừa thứ hai của con bạn sẽ được NSW Health cung cấp cho  bạn sau liều đầu tiên của bạn. 
 
 Các cuộc hẹn tiêm chủng ưu tiên liều đầu tiên tại Trung tâm Tiêm chủng Y tế Qudos Bank Arena NSW sẽ được cung 
cấp từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thời gian tiêm chủng sẽ được phân bổ tùy theo trường học của bạn và 
các lựa chọn đưa đón từ trường học sẽ do Bộ Y tế NSW và Bộ Giao thông Vận tải NSW điều phối.  
 
Lịch trình xe buýt đến và đi từ Qudos Arena sẽ sớm được cung cấp cho các trường học và bạn.  
 
Những gì bạn cần làm:  
Để đăng ký tiêm chủng COVID-19, vui lòng nhấp vào liên kết SMS duy nhất do Trung tâm Tiêm chủng Y tế Qudos 
Bank Arena NSW gửi cho bạn.  
 
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin sau, thông tin này sẽ được sử dụng để xác nhận tính đủ điều kiện của bạn: 
            • Họ và tên  
            • Ngày sinh 
            • Địa chỉ cư trú 
            • Chi tiết về Medicare 
  
Học sinh phải mang theo xác nhận sau đây vào ngày hẹn gặp:  

• Giấy tờ tùy thân có ảnh và Thẻ Medicare  
• Bằng chứng cuộc hẹn được gửi qua SMS hoặc email  

 
Xin lưu ý rằng thư mời này chỉ dành cho học sinh đủ điều kiện và không thể chuyển tiếp cho người khác. Khi đủ điều 
kiện sẽ được xác nhận vào ngày hẹn của con bạn. 
 
 Nếu bạn hoặc một người tiếp xúc trong gia đình đang có các triệu chứng COVID-19, bạn không được tham dự buổi 
hẹn tiêm chủng. 
 
 Điều quan trọng là bạn phải đi xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.  
 
Thông tin thêm:  
 
Để biết thêm thông tin về Chương trình Tiêm chủng COVID-19 ở NSW, vui lòng truy cập nsw.gov.au/covid-19 hoặc 
vui lòng gọi đường dây nóng của Chương trình Tiêm chủng COVID-19 miễn phí của chúng tôi theo số 1800 571 155 
từ 8 giờ sáng - 9 giờ 30 tối, 7 ngày một tuần. 
 


