
 

 
 

Hệ Thống Thông Tin Tiêm Chủng New Hampshire 
Thông Tin Dành Cho Những Người Lần Đầu Làm 

Cha Mẹ 

Chúc mừng em bé của quý vị đã chào đời! 
Đây là khoảng thời gian đặc biệt dành cho quý vị và gia đình. Sở Y tế 
và Dịch vụ Nhân sinh New Hampshire muốn đảm bảo con quý vị có 
một khởi đầu tốt nhất có thể. Hãy làm việc cùng nhau để giữ cho 
con quý vị khỏe mạnh! 

NHIIS là gì? 
Hệ thống Thông tin Tiêm chủng New Hampshire (NHIIS) là cơ quan đăng 
ký tiêm vắc xin trên toàn tiểu bang của New Hampshire. Cơ quan đăng 
ký bảo mật và an toàn này theo dõi các mũi tiêm của con quý vị trong 
suốt cuộc đời của các em. NHIIS chia sẻ thông tin này với các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị. 

Lợi ích của việc sử dụng NHIIS là gì? 
NHIIS lưu giữ tất cả hồ sơ tiêm vắc xin của quý vị ở một nơi. Nếu con quý vị thay đổi bác sĩ trong 
NH, bác sĩ mới sẽ có thể tự động xem tất cả các loại vắc xin mà con quý vị đã được tiêm. 

NHIIS cung cấp cho quý vị hồ sơ tiêm vắc xin chính thức khi quý vị cần để nhập học, chăm sóc trẻ em 
hoặc đại học. 

NHIIS cho bác sĩ biết khi nào con quý vị đến hạn tiêm phòng. Điều này giúp đảm bảo con quý vị 
được cập nhật vắc xin và được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin. 

NHIIS có thể ngăn con quý vị nhận thêm liều vắc xin mà các em không cần. Các bác sĩ có thể nhanh 
chóng và dễ dàng nhìn thấy các loại vắc xin mà con quý vị đã được tiêm, và sẽ biết con quý vị 
đang đến hạn tiêm vắc xin hay đã được tiêm. 

NHIIS có thể giúp ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh bằng cách xác định ngay con quý vị có cần tiêm vắc 
xin để giữ an toàn cho các em hay không. 

Thông tin trên NHIIS sẽ được bảo mật. Thông tin chỉ được chia sẻ với quý vị, các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho con quý vị và y tá học đường của các em. 
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Thông tin nào được báo cáo cho NHIIS? 
Thông tin bắt buộc phải báo cáo bao gồm: tên bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ đầy đủ bao gồm quận cư trú, tên thời con gái 
của mẹ, tên vắc xin, nhà sản xuất, số lô và ngày tiêm vắc xin. 

Tôi có bắt buộc phải đăng ký NHIIS không? 
Không, việc tham gia NHIIS là tùy chọn. Nếu quý vị không muốn thông tin của con mình có trong NHIIS, hãy chọn “không” 
trên Thông Tin về Mẹ (Mother’s Worksheet) của Bộ Phận Hồ Sơ Trực Tuyến (Division of Vital Record), nơi ghi: “Tôi cho 
phép tiết lộ thông tin về sinh đẻ và tiêm chủng cho Cơ Quan Đăng Ký Tiêm Chủng NH.” 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đổi ý? 
Không vấn đề gì! Quý vị có thể chọn tham gia hoặc quyết định không tham gia 
NHIIS bất cứ lúc nào. Vui lòng truy cập trang web NHIIS để được hướng dẫn thêm 
về cách đăng ký hoặc chọn không tham gia chương trình. 

Làm cách nào để yêu cầu một bản sao hồ sơ tiêm  
vắc xin của con tôi? 
Phụ huynh nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia của họ. 
Đối với những bệnh nhân không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy 
liên hệ với Chương Trình Tiêm Chủng NH theo số (603) 271-4028 để lấy bản sao. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm 
thông tin ở đâu? 

 

Chương trình Tiêm 
chủng của New 

Hampshire 
Vắc xin cho cuộc sống! 
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https://www.dhhs.nh.gov/dphs/immunization/nhiis.htm
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/immunization/nhiis.htm
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