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Thư nhắc nhở về đợt khám kiểm tra UX cho bé Xxxx 
 

Kính gửi quý phụ huynh, kính gửi người giám hộ, 
 

Chúng tôi không biết liệu quý vị đã có lịch hẹn khám kiểm tra UX cho bé Xxxx chưa hoặc thậm chí là đã tiến 
hành rồi? 
 
 

Chúng tôi - Trung tâm quản lý thư mời và phản hồi – có trách nhiệm thu thập dữ liệu về việc tham gia khám 
kiểm tra phát hiện bệnh sớm tại khu vực Berlin và rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào về 
việc này. Điều đáng tiếc này có thể vì một số lý do sau: 
 
 

• Nếu như việc khám kiểm tra đã được thực hiện hơn 10 ngày trước đây, có thể đã có lỗi trong quá trình 
liên lạc giữa bác sĩ nhi của quý vị tại Berlin và chúng tôi. Trong trường hợp này, mong quý vị vui lòng 
thông báo cho chúng tôi qua điện thoại, fax hoặc thư điện tử. 

• Nếu như việc khám kiểm tra đã được thực hiện hoặc quý vị đã có lịch hẹn, chúng tôi xin gửi tới quý vị và 
bé những lời chúc tốt đẹp nhất và quí vị không cần bận tâm về bức thư này. Chúng tôi có lẽ sẽ nhận 
được xác nhận đã tham gia kiểm tra trong thời gian sắp tới. 

• Nếu quý vị vẫn chưa thể sắp xếp được lịch hẹn - chúng tôi hiểu rằng với trẻ nhỏ thì đôi khi có những lúc 
vô cùng khó khăn - thì quý vị hãy liên lạc thật sớm với bác sĩ nhi khoa của mình để việc khám kiểm tra 
UX có thể được hoàn thành trước ngày.tháng.năm. 
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Nếu như bác sĩ nhi của quý vị không còn lịch hẹn trống, quý vị có thể tìm trên trang điện tử của chúng tôi 
những thông tin cần thiết để tìm bác sĩ, cũng như thông tin liên lạc của các phòng khám để đặt lịch hẹn trong 
thời gian ngắn. 
 

Việc xác định sớm xem quá trình phát triển của bé Xxxx là bình thường hay có những nguy cơ tiềm ẩn về mặt 
thể chất và trí tuệ là vô cùng quan trọng. Chỉ với sự phát hiện kịp thời thì các phương pháp trị liệu cần thiết 
mới có thể có hiệu quả. Các đợt khám kiểm tra (U1-U9) từ năm 2017 cũng có khả năng phát hiện những hành 
vi bất thường trong sự phát triển tâm lý xã hội, vì việc can thiệp sớm cũng sẽ tốt hơn cho con của quý vị. 
 

Vì vậy, hãy tận dụng những đề nghị kiểm tra phát hiện bệnh sớm vì sức khỏe của con quý vị! 
 

Nếu thời hạn kiểm tra khám bệnh sắp kết thúc mà chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận đã tham 
gia từ bác sĩ nhi khoa của quý vị, chúng tôi có trách nhiệm phải thông báo cho Phòng y tế khu vực. Nhân viên 
Phòng y tế sẽ liên lạc trực tiếp với quý vị và nếu cần thiết sẽ đề nghị đến thăm tận nhà và tư vấn/hỗ trợ. Xin 
quí vị đừng thông báo cho chúng tôi về lịch hẹn, vì chỉ khi đợt khám kiểm tra đã được thực hiện xong mới có 
hiệu lực thay đổi thủ tục trên (rất tiếc lịch hẹn khám thì không). 

 

Kính thư, 
 

Đội quản lý thư mời và phản hồi cho chương trình kiểm tra phát hiện bệnh sớm ở trẻ nhỏ. 
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