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Dear Parent/Guardian

Online Submission of Consent for Immunisation and Medical Information
The Health Promotion Board’s (HPB) School Health Service has launched an online
portal to enable parents/guardians of Primary 1 and 5 pupils to submit their child’s/
ward’s latest medical information and provide consent for immunisation online.
You may log in to the online portal via https://childconsent.hpb.gov.sg using your
SingPass.
If you have not yet registered for your SingPass, you may log on to www.singpass.gov.
sg. Alternatively, you may go to the designated Community Centre/Club to register.
We strongly encourage you to submit your child’s/ward’s latest medical information
as well as the immunisation consent through this portal.
If you are unable to submit online, please ask for the hard copy forms of the Consent
for Immunisation and Medical Information from the school. Please return the
completed forms to the school.
Please note that you only need to submit your child’s/ward’s medical
information and the immunisation consent using EITHER the online portal or
the hard copy forms.
For enquiries, please contact HPB’s School Health Service via email at
HPB_Mailbox@hpb.gov.sg.

Thank you.

Deputy Director
School Health Service
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The School Health Service (SHS) of
the Health Promotion Board provides
age-appropriate health screening and
immunisation for your children. We also
conduct health education to promote a
healthy lifestyle among school children.
Every year, SHS makes arrangement
with the schools for the annual health
visit by the SHS teams of doctors and
nurses. The health screening and
immunisation services are provided
free-of-charge in schools.
For this visit, your child has to
bring:
• His or her health booklet
(including immunisation		
records)
• Other medical reports (if any)
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Problems such as worsening eyesight, an abnormal spinal curve, growth
and developmental problems may sometimes have no symptoms and
may go unnoticed. It is important for these problems to be detected and
treated early.

New
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Growth and developmental problems

These conditions should be detected and treated early.
If your child has any medical conditions, please inform
us so that we can update his/her medical records.
Please forward the documents to your child’s form
teacher before the SHS’ teams visit.
Any personal data, information and documents which
you have provided or will provide (regarding you, your
child / ward etc), together with the outcome, results and
diagnosis, in connection with the health screening (the
“Information”), will be kept confidential.
The Information will only be shared with school authorities,
government agencies, statutory boards and organisations,
health care providers and all other persons who will require
access to the Information as required under Singapore
laws or for such other purpose deemed necessary in
the reasonable discretion of the Health Promotion Board
(including without limitation disclosing the Information
for a further referral assessment of your child's / ward's
health) in identified and / or de-identified form.
The Information may also be collated into a database
of national health information (in identified and / or deidentified form) maintained by the Ministry of Health or
the Health Promotion Board from time to time for the
purpose of national public health policy planning and
programmes, ethically approved research, official reports
and publications.
Immunisation
All children in Singapore are protected from certain
infectious diseases through immunisation. The Table
in page 6 shows the types of immunisation a child will
receive from birth to 11 years old. Diphtheria and
measles immunisations are COMPULSORY by law.

New

7

Pre-School Immunisation
Pre-School Immunisation

• BCG (against TB)
• BCG (against TB)
• DPT (against diphtheria,
cough
and tetanus)
•whooping
DPT (against
diphtheria,
whooping cough and tetanus)
• Sabin (against polio)
• Sabin (against polio)
• MMR (against measles,
and rubella)
•mumps
MMR (against
measles,
mumps and rubella)
• Hepatitis B
B)
•(against
Hepatitishepatitis
B
(against hepatitis B)
• PCV (against pneumococcal
•disease)
PCV (against pneumococcal
disease)

1 dose (at birth)
1 dose (at birth)
3 doses (at 3, 4 & 5 months)
st
1
booster
3 doses
(at at
3, 18
4 &months
5 months)
1st booster at 18 months
3 doses (at 3, 4 & 5 months)
st
1
booster
3 doses
(at at
3, 18
4 &months
5 months)
1stdoses
booster
monthsmonths)+
2
(at at
1218
& 15-18
2 doses (at 12 & 15-18 months)+
3 doses (at birth, 1 & 5-6 months)
3 doses (at birth, 1 & 5-6 months)
2 doses (at 3 & 5 months)
Booster
2 doses (at
(at 1-2
3 & years)
5 months)
Booster (at 1-2 years)

Primary School Immunisation
Primary School Immunisation

• Oral Sabin (against polio)
• Oral Sabin (against polio)

2nd booster at Primary 5
(at
10-11 years)
2nd booster
at Primary 5
(at 10-11 years)

• DT-containing vaccine*
• DT-containing vaccine*

2nd booster at Primary 5
nd 10-11 years)
(at
2
booster at Primary 5
(at 10-11 years)

+ SHS will continue to administer MMR vaccines in primary schools to pupils
who have not received MMR or missed MMR Booster 1 (Dose 2).
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The SHS team will administer these booster immunisations only if you have
submitted the Consent Form EITHER online or hard copy.
To print the immunisation certificate of your child, please log on to
www.nir.hpb.gov.sg using your SingPass. It is important that you keep
all immunisation certificates properly as school and other institutions in
Singapore or other countries may require them as proof of immunisation.
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You can access your child’s Health Assessment Summary
(HAS) at HealthHub via SingPass login. Sign in with SingPass at
https://healthhub.sg/myhealth to check if you are eligible to access
your child’s Health Assessment Summary online.
There may be recommendations for further action if there are any medical
problems detected in your child. Some children are given a referral letter
to Student Health Centre for further assessment and management. If
you wish to take your child to consult your own doctor, please cancel
your appointment at the Student Health Centre and give us a copy of
your doctor’s report.
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The Student Health Centre has facilities to test eyes and hearing.
Laboratory and X-ray services are also available.
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新加坡保健促进局的学校保健服
务（SHS）为您的孩子提供适当
年龄的检查与免疫注射。我们还
推行保健教育，向同学提倡健康
的生活方式。
学校保健服务部门每年都会安排
医生和护士到各所学校进行一年
一次的免费健康检查和免疫注射
服务。
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这些问题应该及早发现和治疗。
如果您的孩子有任何医疗状况，请通知我们，以
便我们更新他/她的医疗记录。请在学校保健服务
团队来访之前，将这些文件转发给您孩子的级任老
师。

您所提供或将提供的任何有关于您、您孩子或监护
人的私人讯息、资料和文件以及健康检查的结果、
成绩和诊断（即“资料”）将被保密。
这些信息只会透露给学校当局、政府机构以及法定
机构和组织、医疗机构以及所有根据新加坡法律规
定需要访问这些信息的其他人士。这些资料也可能
在保健促进局认为有必要的其它合理情况下（包括
但不限于透露信息，以进一步评估您孩子／监护人
的健康）通过识别和／或不被识别的方式被透露。
这些资料也可能被整理成为卫生部或保健促进局维
持的国家卫生信息数据库（识别和、或不被识别的
方式），并时而用于公共卫生政策规划及方案、合
乎道德伦理的研究、正式报告以及出版物。
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+ 学校保健服务将继续在小学里为尚未接受MMR疫苗或错过了后续MMR疫苗1（第2剂）的学生们注射
MMR疫苗。
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学校保健服务会在您提交了网上或纸质版疫苗接种同意书后，才
为您的孩子注射疫苗。
欲打印孩子的免疫证书，请使用您的电子政府密码登录至
www.nir.hpb.gov.sg。你必须妥善保管所有免疫证书，因为学校和
新加坡其他机构或其他国家可能要求出示这些证书作为免疫证明。

您可以使用电子政府密码登录HealthHub查阅孩子的健康评估总
结。上网至https://healthhub.sg/myhealth以确定您是否可以通过网
上服务查阅您孩子的健康评估总结。
如果在检查期间发现你的孩子有健康问题，学校保健服务小组人员
将向你提出进一步的建议。一些儿童将收到转诊信函，让他们前往
学生保健中心 (Student Health Centre) 接受进一步检查和诊治。如果
你打算带孩子看自己的家庭医生，请取消学生保健中心的预约，并
交一份医生报告给我们存档。
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Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (SHS)
oleh Lembaga Penggalakan Kesihatan
menyediakan pemeriksaan dan imunisasi
yang sesuai dengan umur untuk anak
anda.
Setiap tahun, SHS menyusun atur cara
untuk pasukan doktor dan jururawat
dari SHS membuat lawatan pemeriksaan
ke s i h a t a n ke s e ko l a h - s e ko l a h .
Pemeriksaan kesihatan dan suntikan
imunisasi disediakan secara percuma di
sekolah-sekolah.
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Keadaan-keadaan ini hendaklah dikesan dan dirawat awal-awal lagi.
Jika anak anda mempunyai sebarang masalah kesihatan, sila
maklumkan kepada kami supaya kami boleh mengemas kini
rekod perubatan beliau. Sila serahkan dokumen-dokumen
tersebut kepada guru darjah anak anda sebelum pasukan
Perkhidmatan Kesihatan Sekolah datang melawat.
Sebarang data, maklumat dan dokumen peribadi yang anda
berikan atau akan diberikan (mengenai anda, anak anda /
anak jagaan anda dll) termasuk hasil, keputusan dan diagnosis
berhubung dengan pemeriksaan kesihatan (“Maklumat”) akan
dirahsiakan.
Maklumat tersebut akan hanya dikongsi dengan pihak berkuasa
sekolah, agensi kerajaan, lembaga dan organisasi statutori,
penyedia penjagaan kesihatan dan semua individu lain yang
perlu melihat Maklumat sedemikian menurut kehendak undangundang Singapura atau untuk tujuan lain yang sedemikian yang
dianggap perlu menurut budi bicara wajar Lembaga Penggalakan
Kesihatan (termasuk tanpa pengehadan mendedahkan Maklumat
untuk penilaian rujukan lanjut mengenai kesihatan anak / anak
jagaan anda) dalam bentuk yang dikenal pasti dan / atau tidak
dikenal pasti.
Maklumat tersebut mungkin juga dikumpul semak ke dalam
pangkalan data maklumat kesihatan kebangsaan (dalam bentuk
yang dikenal pasti dan / atau tidak dikenal pasti) dikendalikan oleh
Kementerian Kesihatan atau Lembaga Penggalakan Kesihatan
dari semasa ke semasa untuk tujuan perancangan dan program
polisi kesihatan awam kebangsaan, penyelidikan beretika yang
diluluskan, laporan rasmi dan penerbitan.
Imunisasi
Semua kanak-kanak di Singapura terlindung daripada penyakitpenyakit berjangkit tertentu melalui imunisasi. Jadual di halaman
berikut menunjukkan jenis-jenis imunisasi yang akan diterima
oleh seorang anak sejak lahir hingga umur 11 tahun. Imunisasi
difteria dan campak WAJIB di sisi undang-undang.
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Imunisasi Pra Sekolah
• BCG (cegah batuk kering)

1 dos (ketika lahir)

• DPT (cegah difteria, batuk
kokol dan kancing gigi)

3 dos (ketika 3, 4 & 5 bulan)
Booster pertama pada 18 bulan

• Sabin (cegah polio)

3 dos (ketika 3, 4 & 5 bulan)
Booster pertama pada 18 bulan

• MMR (cegah campak,
beguk dan rubela)

2 dos (ketika 12 & 15-18 bulan)+

• Hepatitis B
(cegah hepatitis B)

3 dos (ketika lahir, 1 & 5-6 bulan)

• PCV (cegah pneumokokal
penyakit)

2 dos (ketika 3 & 5 bulan)
Booster (ketika 1-2 tahun)

Imunisasi Sekolah Rendah
• Oral Sabin (cegah polio)

Booster kedua ketika di Darjah 5
(Ketika 10-11 tahun)

• Vaksin Mengandungi DT*

Booster kedua ketika di Darjah 5
(Ketika 10-11 tahun)

SHS Disember
akan terus2011,
mentadbir
vaksin
MMR di sekolah-sekolah
+ Mulai
SHS akan
meneruskan
pemberian MMRrendah
Boosterkepada
1 (Dos murid2) di
sekolah
untuk
murid-murid
Tahun
1 yang
belum menerima
MMR1Booster
murid yang
belum
menerima
MMR
atau terlepas
MMR Booster
(Dos 2).1 (Dos 2).
* Vaksin-vaksin tersebut boleh digunakan untuk vaksin mengandungi DT: Vaksin
Difteria-tetanus; atau vaksin tetanus tergabung, difteria terturun dan pertusis
tanpa sel.

New
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Pasukan SHS akan memberikan imunisasi booster ini hanya jika anda
kemukakan Borang Keizinan sama ada dalam talian atau dalam bentuk salinan
cetak.
Untuk mencetak sijil imunisasi anak anda, sila ke lalaman
www.nir.hpb.gov.sg dengan menggunakan SingPass anda. Penting untuk
anda menyimpan kesemua sijil imunisasi dengan baik kerana sekolahsekolah dan institusi-institusi lain di Singapura atau di negara asing mungkin
memerlukannya sebagai bukti imunisasi.
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Anda boleh mendapatkan Ringkasan Penilaian Kesihatan (HAS) anak
anda di HealthHub melalui SingPass. Sila daftar dengan SingPass di
https://healthhub.sg/myhealth untuk memastikan jika anda layak untuk
mendapatkan Ringkasan Penilaian Kesihatan anak anda secara talian.
Saranan-saranan mungkin dibuat bagi tindakan lanjut jika ada masalah
perubatan dikesan pada anak anda. Sesetengah murid akan diberi surat
rujukan ke Pusat Kesihatan Pelajar untuk penilaian dan pengawalan
lanjut. Jika anda ingin membawa anak anda berjumpa doktor anda sendiri,
sila batalkan janji temu di Pusat Kesihatan Pelajar dan beri kami salinan
laporan doktor anda.
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Pusat Kesihatan Pelajar mempunyai kemudahan untuk memeriksa
mata dan pendengaran. Makmal dan perkhidmatan Sinar X juga disediakan.
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நீங்களும், உங்கள்
பிள்ளையும் மற்றும்
நாங்களும்
சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் பள்ளிச்
சுகாதாரச் சேவை (SHS), குழந்தைகளின்
வயதுக்குப் ப�ொருத்தமான பரிச�ோதனை
மற்றும்
தடுப்பூசியை
உங்கள்
குழந்தைகளுக்கு வழங்குகிறது. பள்ளிப்
பிள்ளைகளிடையே
ஆர�ொக்கிய
வாழ்க்கைமுறையை
ஊக்குவிக்கும்
ப�ொருட்டு, சுகாதாரக் கல்வியையும் அது
வழங்குகிறது.
ஒவ்வொரு
வருடமும்,
பள்ளிச்
சுகாதாரச் சேவைப் பிரிவைச் சேர்ந்த
மருத்துவர்களும் தாதிகளும் குபுக்களாகப்
பள்ளிக்களுக்குச் சென்று மாணவர்களின்
உடல்நலத்தைச்
ச�ோதிக்கிறார்கள்.
பள்ளிகளில்
சுகாதாரப்
பரிச�ோதனை
மற்றும்
தடுப்பூசிகள்
கட்டணமின்றி
இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
இந்த வருகைக்கு உங்கள் பிள்ளை
பின் வருவனவற்றை எடுத்து வர
வேண்டும்.
•	பிள்ளையின் சுகாதராக் கைய�ோடு
(தடுப்பூசி பதிவேடு உட்பட)
•	மற்ற
மருத்தவ
(அவை6 இருந்தால்)

அறிக்கைள்
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இப்பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடித்து சிகிச்சை அளிக்கவேண்டும்.
உங்கள் குழந்தை ஏதேனும் மருத்துவப் பிரச்சனைகள்
இருந்தால்,
தயவுசெய்து
எங்களிடம்
தெரிவியுங்கள்.
இதன்மூலம் அவன்/அவளது மருத்துவப் பதிவுகளை நாங்கள்
புதுப்பிக்க முடியும். SHS குழுக்களின் வருகைக்கு முன்னதாக
உங்கள் குழந்தையின் வகுப்பு ஆசிரியருக்கு தயவுசெய்து
இந்தப் படிவங்களை அனுப்பி வையுங்கள்.
உடல்நலப் பரிச�ோதனை த�ொடர்பான விளைவு, முடிவுகள்
மற்றும் ந�ோய் கண்டறிதல்கள் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து,
நீங்கள் அளித்த அல்லது அளிக்கும் (உங்களுடைய, உங்கள்
குழந்தை/மழலை
முதலான�ோர்
த�ொடர்பாக)
ஏதேனும்
தனிப்பட்ட விவரங்கள், தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்
(“தகவல்கள்”) இரகசியமாக வைத்துக்கொள்ளப்படும்.
சிங்கப்பூர்
சட்டங்களின்
கீ ழ்
அல்லது
அடையாளம்
அறியப்பட்ட
மற்றும்/அல்லது
அடையாளம்
நீக்கப்பட்ட
வடிவத்தில் சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் நியாயமான
விருப்புரிமையின் கீ ழ் தேவைப்படும் மற்ற ந�ோக்கத்திற்காக
(கூடுதல் பரிந்துரைக்காக உங்கள் குழந்தை / மழலையின்
உடல்நல
மதிப்பீட்டுத்
தகவல்களை
கட்டுப்பாடின்றி
வெளிப்படுத்துவது உட்பட) இத்தகவல்களை அஞக வேண்டிய
அவசியமுள்ள பள்ளி அதிகாரிகள், அரசாங்க முகமைகள்,
சட்டமுறை வாரியங்கள் மறறும் அமைப்புகள், உடல்நலப்
பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற நபர்களிடம் மட்டுமே
பகிர்ந்துக�ொள்ளப்படும்.
தேசிய
ப�ொதுமக்கள்
சுகாதாரக்
க�ொள்கைத்
திட்டமிடுதல் மற்றும் செயல்திட்டங்கள், நன்னெறியின்
அடிப்படையில் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி, அலுவல்
ரீதியான
அறிக்கைகள்
மற்றும்
வெளியீடுகள்
ஆகிய
ந�ோக்கங்களுக்காக சுகாதார அமைச்சு அல்லது சுகாதார
மேம்பாட்டு வாரயத்தால் காலமுறைப்படி நிர்வகிக்கப்படும்
தேசிய சுகாதாரத் தகவல்களின் தரவுத்தளம் ஒன்றிலும் கூட
(அடையாளம் அறியப்பட்ட மற்றும்/அல்லது அடையாளம்
நீக்கப்பட்ட வடிவத்தில்) தகவல்கள் சேமிக்கப்படலாம்.

தடுப்பூசிகள்
தடுப்பூசிகள்
மூலம்
சிங்கப்பூரில்
உள்ள
அனைத்துப்
பிள்ளைகளும்
சிலவகைத்
த�ொற்றுந�ோய்களிலிருந்து
பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். பக்கம் 6-ல் உள்ள அட்டவணை,
பிறந்தது முதல் 11 வயது வரை உள்ள பிள்ளைகள்
பெறக்கூடிய தடுப்பூசி வகைகளைக் காட்டுகிறது.
த�ொண்டை அழற்சி ந�ோய்க்கும் மற்றும் தட்டம்மைக்கும்
தடுப்பூசி ப�ோடுவது சட்டப்படி கட்டாயமாகும்.
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MMR-ஐப் பெற்றிருக்காத அல்லது MMR பூஸ்டர் 1 (ட�ோஸ் 2) -ஐத் தவறவிட்டுள்ள மாணவர்களுக்கு
MMR தடுப்பூசிகளை SHS த�ொடர்ந்து த�ொடக்கப் பள்ளியில் வழங்கும்.

29

P5 Health Check (ECMT).fh11 11/23/12 2:48 PM Page 26

ஒப்புதல்
படிவத்தை
நீங்கள்
இணையம்
அல்லது
அச்சு
நகல்,
இவையிரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றின் வாயிலாகவ�ோ சமர்ப்பித்தால்
மட்டுமே SHS குழு இந்த பூஸ்டர் தடுப்பூசியை அளிக்கும். உள்ள
தடுப்பூசி ஒப்புதல் படிவத்தில் நீங்கள் கைய�ொப்பமிட்டுக் க�ொடுத்தால்
மட்டுமே, பள்ளி சுகாதாரச் சேவைப்பிரிவு உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்தத்
தடுப்பூசிகளைப் ப�ோடும்.
உங்கள் குழந்தையின் தடுப்பூசி சான்றிதழை அச்சிட்டுக்கொள்வதற்கு,
உங்களின்
சிங்பாஸைப்
பயன்படுத்தி
www.nir.hpb.gov.sg
எனும்
இணையத்தளத்தில்
நுழையுங்கள்.
இத்தகைய
சான்றிதழ்களை
நீங்கள் பத்திரமாக வைத்திருக்க வேண்டும். சிங்கப்பூரில் மட்டுமின்றி
வெளிநாடுகளிலும்
உள்ள
பள்ளிகள்,
பல்கலைக்
கழகங்கள்,
கல்வி நிலையங்களில் உங்கள் பிள்ளை சேரும்போது, தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொண்டதற்கு அத்தாட்சியாக இது தேவைப்படும்.
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காய்ச்சல் மருந்து க�ொடுத்தபிறகும் கடுங்காய்ச்சல்
பிள்ளையை மருத்துவரிடம் அழைத்துச் செல்லுங்கள்.

நீடித்தால்

உங்கள்

எங்கள் வருகைக்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்:
உங்கள் குழந்தையின் சுகாதார மதிப்பீட்டுத் த�ொகுப்புரையை (HAS) நீங்கள்
சிங்பாஸ் புகுபதிகை வாயிலாக ஹெல்த்ஹப்-இல் அணுகலாம். உங்கள்
குழந்தையின்
சுகாதார
மதிப்பீட்டுத்
த�ொகுப்புரையை
இணையத்தில்
அணுகுவதற்கு உங்களுக்குத் தகுதியுள்ளதா என்பதை அறிய, சிங்பாஸைப்
பயன்படுத்தி https://healthhub.sg/myhealth என்ற இணையத்தளத்தில் புகுபதிகை
செய்யுங்கள்.
மருத்துவப் பரிச�ோதனையின்போது உங்கள் பிள்ளைக்குப் பிரச்சனை
ஏதும் இருப்பது தெரிய வந்தால், மேற்கொண்டு ச�ோதித்துக் க�ொள்ள
பரிந்துரைக்கப்படும். சில மாணவர்களுக்கு, மாணவர் சுகாதார மையத்திற்குச்
சென்று பிரச்சனையை மேலும் ச�ோதிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் பரிந்துரைக்
கடிதம் தரப்படும். நீங்கள் உங்கள் பிள்ளையை வேறு மருத்துவரிடம்
அழைத்துச் செல்ல விரும்பினால், பள்ளி சுகாதார மையத்துடனான
பரிச�ோதனை ஏற்பாட்டை ரத்து செய்து விடுங்கள். மேலும் அம்மருத்துவரின்
அறிக்கையை எங்களிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.
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Healthier Child, Brighter Future
The Healthier Child, Brighter Future (HCBF) initiative is Health Promotion
Board’s child health strategy. It aims to establish strong foundations of health
and well-being for all children from the pre-natal stage of their lives and through
their childhood years. HCBF is a call to action for parents like you to influence
the health of your children and set them on the path to achieve their fullest
potential. You will be supported with services, knowledge and skills to provide
your children with a healthy head start to a brighter future.
Cultivate healthy habits early. Set a healthy example.
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Student Health Centre
Level 3, HEALTH PROMOTION BOARD
Location Map

Natl Heart Ctr
S’pore

BUS NUMBERS:
Outram Road
33, 63, 75, 121, 122, 174, 174E, 851, 970
Eu Tong Sen Street
2, 12, 54, 61, 120, 121, 122, 124, 143, 147, 166, 167
174, 174E, 190, 196, 197, 961, 961C, CT8, CT18, CT28
MRT STATION:
Outram Park (EW Line) I Outram Park (NE Line)
HPB CARPARK CHARGES
Monday to Saturday
7.00 am to 9.59 pm $0.036 per min
10.00 pm to 6.59 am $2.14 per entry
Sunday & Public Holiday
7.00 am to 9.59 pm $0.018 per min
10.00 pm to 6.59 am $2.14 per entry
Copyright © HPB B ECMT 527-07/V16
April 2017

*Note: The information is correct at the time of printing.
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