
KHU TRUNG HỌC EL MONTE UNION HỢP TÁC VỚI

TIÊM CHỦNG CỘNG ĐỒNG COVID-19
SỰ KIỆN DRIVE-THRU DÀNH CHO LỨA TUỔI 16+

Đăng ký trước tại:  
www.emuhsd.
org/vaccinations 
Đăng ký trước sẽ chỉ bao 
gồm thời gian hẹn cho mỗi 
cá nhân đủ điều kiện. Đăng 
ký sẽ diễn ra tại chỗ.

CHUẨN BỊ CHO NGÀY THÚ VỊ CỦA BẠN
Lên kế hoạch xuất hiện trước cuộc hẹn 30 phút. Bạn phải mang theo các tài liệu để 
thể hiện những điều sau:

1. Giấy tờ tùy thân có ảnh (không cần phải do chính phủ cấp)

2. Bằng chứng rằng bạn sống hoặc làm việc tại Hạt L.A. (nếu các tài liệu khác 
của bạn không bao gồm địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan của bạn, hãy xem 
danh sách các mục được chấp nhận)

(Lưu ý: một tài liệu có thể bao gồm nhiều yêu cầu, ví dụ: huy hiệu công việc có ảnh 
và nơi làm việc của Hạt L.A.)

Các tài liệu được chấp nhận để chứng minh cuộc sống tại 
Hạt L.A. (không cần bằng chứng về quốc tịch):

Đối với các câu hỏi, vui lòng gửi email:   
vaccinations@emuhsd.org
Thông tin về các cuộc hẹn tiếp theo sẽ được công bố vào Thứ Hai, ngày 26 
tháng 4. Vui lòng truy cập www.emuhsd.org/vaccination để biết thêm thông tin.

3 Bằng lái xe
3 Thẻ ID California hoặc thẻ ID REAL 

(từ DMV)
3 Thẻ thư viện
3 Thư có dấu bưu điện
3 Hóa đơn điện nước
3 Đăng ký xe
3 Bảo hiểm xe
3 Xác nhận đăng ký cử tri
3 Biên lai thuê nhà hoặc cho thuê 

hoặc thư từ chủ nhà
3 Tài liệu về trường học hoặc việc làm

3 Tài liệu tòa án
3 Chứng từ thuế, ngân hàng hoặc 

bảo hiểm
3 Xác nhận thay đổi địa chỉ của  

Bưu điện
3 Thư hoặc tài liệu từ một tổ chức 

dựa trên tín ngưỡng, nơi tạm trú 
hoặc tổ chức phi lợi nhuận có tên / 
địa chỉ của tổ chức phát hành

3 Thẻ thành viên - Union, YMCA, thẻ 
câu lạc bộ cửa hàng, trung tâm thể 
dục, hiệp hội cộng đồng hoặc khu 
phố, hiệp hội xây dựng chung cư

3 ID lãnh sự (Matricula Consular)

THỨ BẢY, NGÀY 24 THÁNG 4 
8 GIỜ SÁNG - 3 GIỜ CHIỀU

Trường trung học South El Monte 
1001 N. Durfee Avenue, So. El Monte, CA 91733

THỨ BẢY, NGÀY 1 THÁNG 5 
8 GIỜ SÁNG - 3 GIỜ CHIỀU

Trường trung học Mountain View 
2900 Parkway Dr., El Monte, CA 91732 


