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จดหมายพิเศษฉบับที่ 47/2561
8 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน
เรียน ทานผู
่ ปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหลาได
้ รั้ บความรวมมื
่ อจากเจาหน
้ าที
้ ฝ่ า่ ยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทศิ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
กำหนดใหบริ
้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันเข็มที่ 2 ใหแก
้ นั่ กเรียนที่มีอายุระหวาง
่ 4 - 6 ขวบ (นักเรียนที่เรียนอยูใน
่
ระดับอนุบาล 2 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
เชื้อโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยกำหนดฉีดวัคซีนในวันศุกรท
์ ี่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ระหวา่ งเวลา 09.00 - 12.00 น.)
โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคซีนนำสมุดคู่มือการฉีดวัคซีนประจำตัวนักเรียน
หรือถ่ายสำเนาสมุดคู่มือการฉีดวัคซีนมาให้คุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกับเรียน
ท่านผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคซีนได้รับทราบในกรณีที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ในวันที่กำหนดฉีดวัคซีนผู้ปกครอง
สามารถนำนักเรียนไปรับบริการฉีดวัคซีนไดที้ ่ศูนยบ์ ริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 47 / 2561
ขาพเจ
ด.ญ./ด.ช.................................................................................................................................ชั้น......................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันเรียบรอยแล
ว้ มีความประสงค์ดังนี้
้
อนุญาตการฉีดวัคซีน พรอมนำสมุ
ดวัคซีนประจำตัวนักเรียนมอบใหคุ้ ณครูประจำชั้นภายใน 16 พฤศจิกายน 2561
้

ไมอนุ
่ ญาตนักเรียนใหฉี้ ดวัคซีน เนื่องจาก...............................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 47/2018
November 8, 2018
Subject: Vaccinations for Measles and German Measles
Dear Parent(s) of ____________________________ Class ________________
Please be advised that the staff of Narkwatchara-Uthit Public Health Center No. 48, Nongkhaem, Bangkok will
come to Lertlah School in August 30, 2018 to administer vaccinations for Measles and German measles to
K2-K3 students in both International and English Programs. (We would like to ask you to send back with your
child his/her vaccination record and give it to your child’s homeroom teacher on Friday, November 16,
2018) A newsletter will be sent home to inform the vaccination day.
Lertlah School would like to ask for your cooperation to allow your child to have the vaccination. If your child
cannot come to school to receive the vaccination on the vaccination day, you can take your child to Narkwatchara-Uthit
Public Health Center No. 48, Nongkhaem, Bangkok later. Thank you in advance.
With best regards,
Lertlah School

(Please send the reply form back by Friday, November 16, 2018)
Reply Form
Special Newsletter No. 47/2018
I, Parent of______________________________________________________________ Class ___________
have received the letter regarding “Asking Permission for Students to have Vaccinations for Measles and
German Measles” and:
I would like my child to be vaccinated.
I do not want my child to be vaccinated. I have comments as follows: _____________________________
____________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

