Town Hall
on Vaccines
for Children
ages 5-11
November 8, 2021 • 6 p.m.
Parents, guardians, school employees, and caregivers are invited to a town hall to receive
information and ask questions. The Santa Clara County Public Health Department,

Stanford Children’s Health, and the Santa Clara County Office of Education will discuss
COVID-19 vaccines for children ages five to 11. The virtual event will be held on Zoom.
Information will be available in Spanish and Vietnamese.

To attend the virtual town hall, please visit:

https://sccoe.to/YouthVaxTH or call 1-669-900-6833
Webinar ID: 960 6383 4333

Information on the COVID-19 vaccine and upcoming clinics
can be found at www.sccfreevax.org.

Foro comunitario
sobre vacunación
para niños de
5 a 11 años
8 de noviembre de 2021 • 6 p.m.
Estamos invitando a padres de familia, tutores legales, empleados escolares y
cuidadores, a un foro comunitario donde recibirán información y podrán hacer
preguntas. El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara,
Standford Children's Health y Santa Clara County Office of Education hablarán
sobre las vacunas COVID-19 para niños de 5 a 11 años. El foro será virtual por
medio de la plataforma Zoom. La información estará disponible en español y
vietnamita.

Para participar del foro comunitario virtual por favor vaya a:
https://sccoe.to/YouthVaxTH o llame 1-669-900-6833
Webinar ID: 960 6383 4333

Podrá encontrar información sobre la vacuna de la COVID-19 y
sobre las próximas clínicas de vacunación en: www.sccfreevax.org.

Buổi họp về
Vắc xin cho
Trẻ em từ
5-11 tuổi
Ngày 8 tháng 11 năm 2021 • 6 giờ chiều
Phụ huynh, người giám hộ, nhân viên trường học và người chăm sóc trẻ em được mời tham
gia một buổi họp cộng đồng để nhận thông tin và đặt câu hỏi. Sở Y tế Công cộng Hạt Santa
Clara, Bệnh viện Nhi đồng Stanford Children’s Health và Phòng Giáo dục Santa Clara
County Office of Education sẽ thảo luận về vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Sự kiện trực tuyến này sẽ được tổ chức trên Zoom. Thông tin sẽ được phiên dịch sang tiếng
Việt và Tây Ban Nha.

Để tham gia buổi họp trực tuyến này, vui lòng truy cập:

https://sccoe.to/YouthVaxTH hoặc gọi số 1-669-900-6833
Số mã buổi họp (Webinar ID): 960 6383 4333

Thông tin về vắc xin COVID-19 và các phòng khám sắp tới có
thể được tìm thấy tại www.sccfreevax.org.

