
វ៉ា ក់សាំង COVID-19សម្រាប់កុារ
ប្រការដែលឪពុកម្តា យ/អាណាពាបាលគួរែឹង

ដ ើម្បីទទួលបានចដម្ល ើយសម្រាប់សាំណួររបស់អ្នក៖

ចូលដៅកាន់៖ VaccinateWA.org/kids

ទូរសព្ទ ដៅ៖ 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), ចុចសញ្ញា #

ម្តនជំនួយដនែកភាសាសប្ម្តរ់នដល់ជូន។

ដ ើកុារម្រ វូចាក់ប ុន្មា ន ូស?

តំងពីចារ់ផនដើមម្តនការឆ្លងជំងឺរាតតាតមក កុម្តរជាង 15លាននាក់

ផៅសហរែឋអាផមរកិបានឆ្លងជំងឺ COVID-19។ការផកើនផ ើងប្រផេទវរុីសថ្មី

ននជំងឺ COVID-19 យ៉ា ងឆារ់រហ័សបានផ វ្ ីឱ្យម្តនការចូលសប្ម្តក

ពាបាលផៅមនទ ីរផពទយផប្ចើនរំនុតកន ុងចំផណាមយុវជន។

ពិផសា្ន៍សាកលបងផវជជសាស្តសាបានរង្ហា ញថា វ៉ា ក់សាងំផនេះម្តនប្រសិទធ

ភាពយ៉ា ងលអកន ុងការរង្ហា រផលើជំងឺ COVID-19 ផៅផលើយុវជន។ ពួកផគនឹង

ម្តនលទធភាពតិចតួចកន ុងការម្តនជំងឺ ង្ន់ ង្ រ សប្ម្តកផៅមនទ ីរផពទយ ឬ

សាល រ់រណាា លមកពីជំងឺ COVID-19។

សូមផមើលការព្ិភាកាអ្ាំព្ីការណណន្មាំពាក់ព្័នធនឹងវ៉ា ក់សាំងផនេះ ផែើមបី

ែឹងពីគនល ឹេះទាក់ទងនឹងរផរៀរសនទនាអំពវី៉ា ក់សាំងជាមួយយុវជន និងប្គួ

សារ។

ដេ ុអ្វ ីកុារគួរចាក់វ៉ា ក់សាំង?

កុម្តរប្គរ់ររូប្តវូបានដែនាំឱ្យចាក់វ៉ា ក់សាំង

យ៉ា ងផោចណាស់ 2 ែូស។ ែូសរដនែមអាចប្តវូ

បានដែនាំឱ្យចាក់ ផែើមបចីាត់ទុកថាបាន

ចាក់ប្គរច់ំនួនតមសភាពការែ៍។

• កុម្តរអាយុ 6 ណែ ល់ 4ឆ្ន ាំចាក់វ៉ា ក់
សាំង Pfizer ផស៊េរចីមបងដែលម្តន 3 ែូ
ស ឬវ៉ា ក់សាំងModerna ផស៊េរចីមបង
ដែលម្តន 2 ែូស

• កុម្តរអាយុ 5-11 ឆ្ន ាំចាក់ផស៊េររចីមបង
ដែលម្តន 2 ែូស

• កុម្តរអាយុ 12-17 ឆ្ន ាំចាក់ផស៊េររចីមបង
ដែលម្តន 2 ែូស

ដ ើវ៉ា ក់សាំងដនេះនឹងជួយ ូចដម្េចែលេះដៅតាម្ផ្ទេះ?

វ៉ា ក់សាំង COVID-19អាចរនាការពារកុម្តរពីជំងឺ

ផនេះបាន ដែលម្តនន័យថាការជួរជំុគ្នែ កន ុងអគ្នរ

កាន់ដតម្តនសុវតែ ិភា

ពកន ុងការផរៀរចំ ឬចូលរមួ។

ការចាក់វ៉ា ក់សាំងនឹងជួយឱ្យកុម្តរ

កាន់ដតម្តនសុវតែ ិភាពនិងការពារស

ម្តជិកប្គួសារផៅកន ុងនទេះ។

ប្គួសារគួរដតរនាអនុវតាតមវធិា

នការសុវតែ ិភាពដែលបានដែនាំ

ផនេងផទៀតសប្ម្តរ់ការការពារ

បានលអរំនុត។

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ានផ្េល់ជូន

ម្នុសសអាយុ 6 ណែដ ើងដៅ។

រែឋវ៉ា សីុនផតននដលវ់៉ា ក់សាំងដែលបានដែនាំទាងំអស់ផោយឥតគិតនថ្ល

សប្ម្តរក់ុម្តរដែលម្តនអាយរុហូតែល់ 18ឆាែ ំ។ សួរប្គផូពទយកុម្តរឬគល ី

និកជាប្រចាំររស់កូនអែកថាផតើពួកផគនាល់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 ដែរ

ឬអត់។

ប្គួសារដែលមិនម្តនអែកនដលផ់សវដថ្ទាសំុខភាពអាចទូរសពទផៅ Help 

Me Grow WA Hotline តាម្រយៈដលែ 1-800-322-2588ឬចូលផៅកាន់

ParentHelp123.org ផែើមបដីសវ ងរកអែកនដលផ់សវដថ្ទាសុំខភាពគល ីនិក

ឬ្នធានដនែកសុខភាពផនេងផទៀត។ ផសវកមមផនេះពុមំ្តនការគិតនថ្ល

ផទ ផហើយផយើងម្តននដលជូ់នជំនួយដនែកភាសា។

អែកក៏អាចចូលផៅកាន់ VaccineLocator.doh.wa.gov និងផប្រើ

ប្បាស់តប្មងផែើមបផីមើលតរាងទីកដនលងផៅដកបរអែកដែលម្តនវ៉ា ក់សាំង

សប្ម្តរក់ុម្តរ។

ដ ើែ្ញ ាំឲ្យកូនែ្ញ ាំចាក់វ៉ា ក់សាំង ូចដម្េច?

កុម្តរដែលបានចាកផ់ស៊េររមី្តន

2 ែូស និងម្តនប្រពន័ធភាព

សុាំចុេះផខោយកប្មតិម្យម

ឬ ង្ន់្ ងរ គួរដតចាកែូ់ស

រដនែមននផស៊េរចីមបងរនាទ រព់ី

ចាក់ែូសទី 2បាន 28 នថ្ង

ផហើយកុម្តរប្គររ់រូដែលម្តន

អាយុ 5ឆាែ ំផ ើងផៅគួរដតចាក់

ែូសជំរុញ។ែូសរដនែមសប្ម្តរ់

ប្កមុផនេងផទៀតអាចប្តវូបាន

ដែនាំឱ្យចាក់នាផពលអនាគ

ត។

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/
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សាំណួរដចាទសួរជាញឹកញាប់អ្ាំពី្វ៉ា ក់សាំង COVID-19សម្រាប់កុារ

ដ ើកុារចាាំបាច់ម្រ វូយកអ្វ ីែលេះដៅកាន់ការណា ់ជួប?

ករែីភាគផប្ចើន ឪពុកម្តា យនិងអាណាពាបាលចាំបាច់ប្តវូនាល់ការយល់ប្ពមផៅផលើការចាក់វ៉ា ក់សាំងអែកដែលម្តនអាយុផប្កាម 18ឆាែ ំ។ ពួកផគគួរ

សាកសួរទីតំងចាក់វ៉ា ក់សាំងថាផតើពួកផគប្តវូការអវ ីខល េះផែើមបទីទួលបានការយល់ប្ពម។

គល ីនិកអាចនឹងសួររករ័ែណ សម្តា ល់ខល នួររស់កុម្តរ រ័ែណ ធានារា៉ា រ់រង ឬ Social Security number (ផលខរររសនា ិសុខសងាម) រ៉ាុដនាអែកមិនចាំបាចន់ដលឲ់្យ

ពួកផគផទ។

កុម្តរមិនចាំបាច់ទាល់ដតជាពលរែឋអាផមរកិ ផទើរទទួលបានវ៉ា ក់សាំងផនាេះផទ។ ទីតំងចាក់វ៉ា ក់សាំងមិនអាចសាកសួរអំពីសាែ នភាពអផនាា ប្រផវសន៍ររស់

នរណាម្តែ ក់ផនាេះផទ។ ទិនែ ន័យផ្ទទ ល់ខល នួនឹងប្តវូបានផប្រើប្បាស់សប្ម្តរ់ផគ្នលរំែងសុខភាពសាធារែៈដតរ៉ាុផណាណ េះ។

ដ ើជាំងឺ COVID-19ព្ិ ជាានហានិភ័យចាំដពាេះកូនរបស់ែ្ញ ាំណម្នដទ?

ផទាេះរីជាកុម្តរតិចតួចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផ្ៀរផៅនឹងមនុសេផពញវយ័ក៏ផោយក៏កុម្តរអាច៖

• ឆ្លងរវរុីសដែលរណាា លឲ្យម្តនជំងឺ COVID-19

• ធាល ក់ខល នួឈឺ ឬសាល រ់រណាា លមកពីជំងឺ COVID-19 

• ចមលង COVID-19 ផៅអែកែនទ

• ផកើតម្តនអាការជំងឺ្ ងន់ ង្ ររណាា លមកពី COVID-19 ែូចជា “ជំងឺ COVID រយៈផពលដវង” ឬ ជំងឺរលាកែ៏ម្តនផប្គ្នេះថាែ ក់ ផៅថាMIS-C។

វ៉ា ក់សាំងផនេះប្តវូបានរង្ហា ញថាម្តននលរំខានតិចតួចផៅកន ុងចំផណាមប្កមុផនេះ ផហើយវការពារពួកផគបានយ៉ា ងលអពជំីងឺផនេះ។ អតថ ប្រផយជន៍ននការ

ចាក់វ៉ា ក់សាំង គឺម្តនផប្ចើនជាងោនិេ័យននការផកើតជំងឺ COVID-19។

ដ ើផ្លរំខានទូដៅននវ៉ា ក់សាំងដៅដលើកុារានអ្វ ីែលេះ?

ោនិេ័យសុខភាពកន ុងករែីកុម្តរឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺខពស់ខាល ំងជាងោនិេ័យនននលរំខានររសវ់៉ា ក់សាំង។

ែូចគ្នែ ផៅនឹងវ៉ា ក់សាំងផនេងផទៀតដែរ នលរំខានទូផៅរំនុតរមួម្តនការឈឺនែ អស់កម្តល ំងឈឺកាលនិងឈឺចុកចារ់សាច់ែុំ។ ផរាគសញ្ញា ទាងំផនេះគឺប្សាល

ជា្មមត។

ផៅកន ុងការពិផសា្សាកលបងផវជជសាស្តសា (ជាភាសាអង់ផគលសដតរ៉ាុផណាណ េះ) កុម្តរភាគផប្ចើនបានរាយការែអ៍ំពនីលរំខាននានាផប្កាយែូសទីពីរ ជាជាងែូសទី

មួយ។ នលរំខានជាទូផៅម្តនកប្មិតពីប្សាលផៅម្យម និងបានផកើតម្តនកន ុងរយៈផពលពីរនថ្ងផប្កាយការចាក់វ៉ា ក់សាំង និងភាគផប្ចើនបាត់ផៅវញិកន ុងរ

យៈផពលមួយនថ្ងផៅពីរនថ្ង។

ដ ើវ៉ា ក់សាំងានសុវ ថ ិភាព្សម្រាប់កូនែ្ញ ាំណ រឬដទ?

បាទ/ចាសវ៉ា ក់សាំងផនេះប្តវូបានចាត់ទុកថាម្តនសុវតែ ិភាពខាល ំងសប្ម្តរ់កុម្តរ។តមការពិផសា្សាកលបងផវជជសាស្តសា ផលើវ៉ា ក់សាំងផនេះ ផគរកមិនផ ើញ

នលរ៉ាេះពាល់ ង្ន់ ង្ រណាមួយចំផពាេះយុវជនផ ើយ។

ការសិកោប្សាវប្ជាវកំពុងរនាអនុវតា ផហើយសហរែឋអាផមរកិម្តនប្រព័នធសុវតែ ិភាពវ៉ា ក់សាំងយ៉ា ងររ ងងម្តំផែើមបចីារ់សញ្ញា ប្ពម្តនណាមួយបានទាន់ផពលផវលា

។

ែ្ញ ាំានសាំណួរបណនថម្ដទៀ ។ ដ ើែ្ញ ាំអាចដៅកណនលងណា?

ដសវ ងរកចផមល ើយផៅនឹងសំែួរជាផប្ចើនផទៀតតមរយៈ VaccinateWA.org/kids។ អែកក៏អាចពិភាកោជាមួយអែកនាល់ការដថ្ទាសំុខភាពជាប្រចាំររស់

កូនអែកនងដែរ។

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

