
Immunizations / Forms  ImmClinicsV10/21 
 

CÁC Y VIỆN CHỦNG NGỪA 
 
Những học sinh có đủ một trong các điều kiện sau đây có thể sử dụng các y viện được liệt kê phía dưới: 

• Medicaid/CHIP 
• Không có bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm sức khỏe không bao trả cho chủng ngừa. 
• Thổ dân châu Mỹ da đỏ 

Những học sinh có bảo hiểm tư phải sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư của mình. 
 

 
 
Garland Health Department 
206 Carver Street, Garland, Texas 
Điện thoại:  972-205-3370 
Không cần lấy hẹn trước 
Thứ Hai tới thứ Sáu, 7:30 a.m. – 5:30 p.m. 
Chi phí:   $14/ một tiêm ngừa, $25/ hai tiêm ngừa,  
$30/ ba hoặc hơn tiêm ngừa 
CHIP: Tiền đồng trả theo từng buổi khám bác sĩ 
Medicaid: Miễn phí  
Nhận bảo hiểm tư:  Blue Cross Blue Shield, United, Cigna,  
hoặc Humana 
 

GISD Enrollment Center  
720 Stadium Dr., Garland, Texas 
Điện thoại:  972-494-8538 
Phải lấy hẹn trước (Hỏi về các buổi hẹn chủng ngừa)  
Thứ Tư: 8:30 a.m. - 4:00 p.m. 
Chi phí: Miễn phí nếu đủ điều kiện (không bảo hiểm, bảo 
hiểm ít, và Medicaid) 
CHIP: Không nhận CHIP 
Medicaid: Miễn phí  
 
 

Bác sĩ Spot 
Xin vào đi�a chi� ma�ng này thedoctorspot.org đê� biê�t 
thêm �đi�a điê�m 
Không cần lấy hẹn trước 
Chi phí: Miễn phí cho người không có bảo hiểm và Medicaid 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dallas County Health Department – Lầu 1 
2377 North Stemmons Freeway, Dallas, Texas 
Điện thoại:  214-819-2000 
Không cần lấy hẹn trước 
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu: 8:30 a.m. – 4:00 p.m. 
Thứ Tư: 8:30 a.m. - 6:00 p.m.  
[Đóng cửa vào các ngày cuối tuần và ngày lễ] 
Chi phí:   $5.00 một người ($10.00 nếu là buổi đầu tiên) 
 
John West Immunization Clinic 
Dallas County Health Department 
3312 N. Buckner Blvd., Suite 200, Dallas, Texas  75228 
Điện thoại:  214-321-5747 
Không cần lấy hẹn trước cho chủng ngừa  
Thứ Hai tới thứ Sáu, 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Chi phí:   $5.00 một người ($10.00 nếu là buổi đầu tiên) 
 
North Dallas Immunization Clinic 
Dallas County Health Department 
8202 Spring Valley Rd., Suite 100, Dallas, Texas 
Nằm ở góc đường  
Waterfall Way và Spring Valley phía sau Laundromat 
Điện thoại:  214-358-0926 
Không cần lấy hẹn trước cho chủng ngừa  
Thứ Hai tới thứ Sáu, 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Chi phí:   $5.00 một người ($10.00 nếu là buổi đầu tiên) 
 
Mission East Dallas 
2914 Oates Dr., Dallas, TX 75228 
Điện thoại:  972-682-8917 
Phải lấy hẹn trước cho chủng ngừa 
Không cần lấy hẹn gặp chuyên gia tư vấn để trở thành bệnh nhân  
Chi phí: Miễn phí nếu không có bảo hiểm 
CHIP: Tiền đồng trả theo từng buổi khám bác sĩ 
Medicaid: Miễn phí  
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