
Khám sức khỏe là cơ hội 
tuyệt vời để bác sĩ của quý vị 
cung cấp hỗ trợ về sức 
khỏe hành vi/tâm thần và 
sự lành mạnh về thể chất 
và tinh thần. 

Khám sức khỏe cũng rất hữu 
ích trong việc kiểm tra tăng 
trưởng sức khỏe và phát 
triển của trẻ ở độ tuổi thiếu 
niên của quý vị, cũng như có 
thể giúp phát hiện sớm các 
vấn đề có thể xảy ra. 

Thanh thiếu niên có bảo hiểm tại Washington 
có thể nhận được một lần khám sức khỏe 
miễn phí mỗi năm. 

Mùa thu là mùa các em quay trở lại trường học—
do đó hãy biến sức khỏe của các em thành một 
phần thói quen quay trở lại trường học! Khám sức 
khỏe là cơ hội hỏi các câu hỏi về sức khỏe, nhận 
các mũi chủng ngừa quan trọng và giúp thúc đẩy 
sự thành công trong học tập. 

Hãy xếp lịch khám sức khỏe cho con em 
quý vị ngay hôm nay! 

Hãy gọi cho công ty bảo hiểm của quý vị nếu quý vị cần 
trợ giúp tìm phòng khám gần quý vị hoặc gặp khó khăn 
trong việc xếp lịch thăm khám. Nếu quý vị cần trợ giúp 
tìm bảo hiểm, hãy truy cập wahealthplanfinder.org. 

CHUẨN BỊ TRẺ SẴN SÀNG CHO MÙA THU:  
HÃY XẾP LỊCH KHÁM SỨC KHỎE NGAY HÔM NAY! 
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Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. 

Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington 
Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov. 
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