វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់កុារ

ប្រការដែលឪពុកម្តាយ/អាណាពាបាលគួ រែឹង
វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ានផ្េល់ជូន
ម្នុសសអាយុ 6 ណែដ ើងដៅ។

ដ វ
ើ ៉ា ក់សាំងដនេះនឹងជួយ ូ ចដម្េ ចែល េះដៅតាម្ផ្ទេះ?
វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចរនា ការពារកុម្តរពីជំងឺ
ផនេះបាន ដែលម្តនន័យថា ការជួ រជុគ្ន
ំ ែ កនុងអគ្នរ
កាន់ដតម្តនសុវតែ ិភា

ដេ ុអ្វីកុារគួ រចាក់វ៉ាក់សាំង?

ពកនុងការផរៀរចំ ឬចូ លរ ួម។
ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជួ យឱ្យកុម្តរ

តំងពីចារ់ផនដ ើមម្តនការឆ្ល ងជំងឺរាតតាតមក កុម្តរជាង 13 លាននាក់

កាន់ដតម្តនសុវតែ ិភាព និងការពារស

ផៅសហរែឋ អាផមរ ិកបានឆ្ល ងជំងឺ COVID-19។ ការផកើនផ ើងប្រផេទវ ីរុសថ្ម ី

ម្តជិកប្គួ សារផៅកនុងនទ េះ។

ននជំងឺ COVID-19 យ៉ាងឆារ់រហ័សបានផ្វ ីឱ្យម្តនការចូ លសប្ម្តក
ពាបាលផៅមនទ ីរផពទយផប្ចើនរំនុតកនុងចំផណាមយុវជន។
ពិផសា្ន៍សាកលបងផវជជ សាស្តសាបានរង្ហាញថា វ៉ាក់សាង
ំ ផនេះម្តនប្រសិទធ
ភាពយ៉ាងលអ កនុងការរង្ហារផលើជំងឺ COVID-19 ផៅផលើយុវជន។ ពួ កផគនឹង
ម្តនលទធ ភាពតិចតួ ចកនុងការម្តនជំងឺ្ងន់្ងរ សប្ម្តកផៅមនទ ីរផពទយ ឬ

ប្គួ សារគួ រដតរនា អនុវតា តមវ ិធា
នការសុវតែ ិភាពដែលបានដែនាំ
ផនេងផទៀតសប្ម្តរ់ការការពារ
បានលអ រំនុត។

សាលរ់រណា
ា លមកពីជំងឺ COVID-19។

ដ ក
ើ ុារម្រ វូ ចាក់បុន្មាន ូ ស?

សូ មផមើលការព្ិភាកាអ្ាំព្ីការណណន្មាំពាក់ព្័នធនង
ឹ វ៉ាក់សាំងផនេះ ផែើមបី
ែឹងពីគនល ឹេះទាក់ទងនឹងរផរៀរសនទ នាអំពវ
ី ៉ា ក់សាំងជាមួ យយុវជន និងប្គួ
សារ។

កុម្តរប្គរ់រ ូរប្តូវបានដែនាំឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំង
យ៉ាងផោចណាស់ 2 ែូ ស។ ែូ សរដនែ មអាចប្តូវ
បានដែនាំឱ្យចាក់ ផែើមបីចាត់ទុកថាបាន
ចាក់ប្គរ់ចំនួនតមសភាពការែ៍។
•

ដ ែ
ើ ្ ញ ាំឲ្យកូ នែ្ញាំចាក់វ៉ាក់សាំង ូ ចដម្េ ច?

•
•

រែឋ វ៉ាសុីនផតននដ លវ
់ ៉ា ក់សាំងដែលបានដែនាំទា ំងអស់ផោយឥតគិតនថ្ល
សប្ម្តរ់កុម្តរដែលម្តនអាយុរហូ តែល់ 18 ឆាែំ។ សួ រប្គូផពទយកុម្តរឬគល ី
និកជាប្រចាំររស់កូនអែ កថាផតើពួកផគនា ល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែរ
ឬអត់។
ប្គួ សារដែលមិនម្តនអែ កនដ លផ់ សវដថ្ទា ំសុខភាពអាចទូ រសពទ ផៅ Help
Me Grow WA Hotline តាម្រយៈដលែ 1-800-322-2588 ឬចូ លផៅកាន់
ParentHelp123.org ផែើមបីដសវ ងរកអែ កនដ លផ់ សវដថ្ទា ំសុខភាព គល ីនិក
ឬ្នធានដនែ កសុខភាពផនេងផទៀត។ ផសវកមម ផនេះពុម្ត
ំ នការគិតនថ្ល
ផទ ផហើយផយើងម្តននដ លជ
់ ូ នជំនួយដនែ កភាសា។
អែ កក៏អាចចូ លផៅកាន់ VaccineLocator.doh.wa.gov និងផប្រើ
ប្បាស់តប្មងផែើមបីផមើលតរាងទីកដនល ងផៅដកបរអែ កដែលម្តនវ៉ាក់សាំង
សប្ម្តរ់កុម្តរ។

ដ ើម្បីទទួ លបានចដម្ល ើយសម្រាប់សាំណួររបស់អ្នក៖
ចូ លដៅកាន់៖ VaccinateWA.org/kids
ទូ រសព្ទ ដៅ៖ 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), ចុចសញ្ញា #
ម្តនជំនួយដនែ កភាសាសប្ម្តរ់នដល់ជូន។

កុម្តរអាយុ 6 ណែ ល់ 4 ឆ្នាំចាក់វ៉ាក់
សាំង Pfizer ផស៊េ រ ីចមបងដែលម្តន 3 ែូ
ស ឬវ៉ាក់សាំង Moderna ផស៊េ រ ីចមបង
ដែលម្តន 2 ែូ ស
កុម្តរអាយុ 5-11 ឆ្នាំចាក់ផស៊េររ ីចមបង
ដែលម្តន 2 ែូ ស
កុម្តរអាយុ 12-17 ឆ្នាំចាក់ផស៊េររ ីចមបង
ដែលម្តន 2 ែូ ស

កុម្តរដែលបានចាក់ផស៊េររ ីម្តន
2 ែូ ស និងម្តនប្រព័នធភាព
សាុំចុេះផខោយកប្មិតម្យម
ឬ្ង ន្
់ ង រ គួ រដតចាក់ែូស
រដនែ មននផស៊េ រ ីចមបងរនាទរ់ពី
ចាក់ែូសទី 2 បាន 28 នថ្ង
ផហើយកុម្តរប្គរ់រ ូរដែលម្តន
អាយុ 5 ឆាែំផ ើងផៅគួ រដតចាក់
ែូ សជំរុញ។ែូ សរដនែ មសប្ម្តរ់
ប្ក ុមផនេងផទៀតអាចប្តូវបាន
ដែនាំឱ្យចាក់នាផពលអនាគ
ត។

សាំណួរដចាទសួរជាញឹកញាប់អ្ាំព្ីវ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់កុារ

ដ ជ
ើ ាំងឺ COVID-19 ព្ិ ជាានហានិភ័យចាំដពាេះកូ នរបស់ែ្ញាំណម្នដទ?
ផទាេះរីជាកុម្តរតិចតួ ចបានឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ផ្ៀរផៅនឹងមនុសេផពញវ ័យក៏ផោយ ក៏កុម្តរអាច៖
•

ឆ្ល ងរវ ីរុសដែលរណា
ា លឲ្យម្តនជំងឺ COVID-19

•

ធាលក់ខល ួនឈឺ ឬសាលរ់រណា
ា លមកពីជំងឺ COVID-19

•

ចមល ង COVID-19 ផៅអែ កែនទ

•

ឺ ង ន់្ងររណា
ផកើតម្តនអាការជំង្
ា លមកពី COVID-19 ែូ ចជា “ជំងឺ COVID រយៈផពលដវង” ឬ ជំងឺរលាកែ៏ម្តនផប្គ្នេះថាែក់ ផៅថា MIS-C។

វ៉ាក់សាំងផនេះប្តូវបានរង្ហាញថាម្តននលរំខានតិចតួ ចផៅកនុងចំផណាមប្ក ុមផនេះ ផហើយវការពារពួ កផគបានយ៉ាងលអ ពីជំងឺផនេះ។ អតថប្រផយជន៍ននការ
ចាក់វ៉ាក់សាំង គឺម្តនផប្ចើនជាងោនិេ័យននការផកើតជំងឺ COVID-19។

ដ ើវ៉ាក់សាំងានសុវ ថ ិភាព្សម្រាប់កូនែ្ញាំណ រឬដទ?
បាទ/ចាស វ៉ាក់សាំងផនេះប្តូវបានចាត់ទុកថាម្តនសុវតែ ិភាពខាលំងសប្ម្តរ់កុម្តរ។ តមការពិផសា្សាកលបងផវជជ សាស្តសាផលើវ៉ាក់សាំងផនេះ ផគរកមិនផ ើញ
នលរ៉ាេះពាល់្ងន់្ងរណាមួ យចំផពាេះយុវជនផ ើយ។
ការសិកោប្សាវប្ជាវកំពុងរនា អនុវតា ផហើយសហរែឋ អាផមរ ិកម្តនប្រព័នធសុវតែ ិភាពវ៉ាក់សាំងយ៉ាងររ ងងម្តំផែើមបីចារ់សញ្ញាប្ពម្តនណាមួ យបានទាន់ផពលផវលា
។

ដ ើផ្លរំខានទូ ដៅននវ៉ាក់សាំងដៅដលើកុារានអ្វ ីែលេះ?
ោនិេ័យសុខភាពកនុងករែីកុម្តរឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 គឺខពស់ខាលំងជាងោនិេ័យនននលរំខានររស់វ៉ាក់សាំង។
ែូ ចគ្នែផៅនឹងវ៉ាក់សាំងផនេងផទៀតដែរ នលរំខានទូ ផៅរំនុតរ ួមម្តនការឈឺនែ អស់កម្តលំង ឈឺកាល និងឈឺចុកចារ់សាច់ែុំ។ ផរាគសញ្ញាទា ំងផនេះគឺប្សាល
ជា្មម ត។
ផៅកនុងការពិផសា្សាកលបងផវជជ សាស្តសា (ជាភាសាអង់ផគល សដតរ៉ាុផណា
ណ េះ) កុម្តរភាគផប្ចើនបានរាយការែ៍អំពន
ី លរំខាននានាផប្កាយែូ សទីពីរ ជាជាងែូ សទី
មួ យ។ នលរំខានជាទូ ផៅម្តនកប្មិតពីប្សាលផៅម្យម និងបានផកើតម្តនកនុងរយៈផពលពីរនថ្ង ផប្កាយការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ និងភាគផប្ចើនបាត់ផៅវ ិញកនុងរ
យៈផពលមួ យនថ្ង ផៅពីរនថ្ង ។

ដ ើកុារចាាំបាច់ម្រ វូ យកអ្វ ីែលេះដៅកាន់ការណា ់ជួប?
ករែីភាគផប្ចើន ឪពុកម្តាយនិងអាណាពាបាលចាំបាច់ប្តូវនា ល់ការយល់ប្ពមផៅផលើការចាក់វ៉ាក់សាំងអែ កដែលម្តនអាយុផប្កាម 18 ឆាែំ។ ពួ កផគគួ រ
សាកសួ រទីតំងចាក់វ៉ាក់សាំងថាផតើពួកផគប្តូវការអវ ីខលេះផែើមបីទទួ លបានការយល់ប្ពម។
គល ីនិកអាចនឹងសួ ររករ័ែណសម្តាល់ខល ួនររស់កុម្តរ រ័ែណធានារា៉ារ់រង ឬ Social Security number (ផលខរររសនា ិសុខសងា ម) រ៉ាុដនា អែ កមិនចាំបាច់នដលឲ្
់ យ
ពួ កផគផទ។
កុម្តរមិនចាំបាច់ទាល់ដតជាពលរែឋ អាផមរ ិក ផទើរទទួ លបានវ៉ាក់សាំងផនាេះផទ។ ទីតំងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចសាកសួ រអំពីសាែនភាពអផនាាប្រផវសន៍ររស់
នរណាម្តែក់ផនាេះផទ។ ទិនែន័យផ្ទទល់ខល ួននឹងប្តូវបានផប្រើប្បាស់សប្ម្តរ់ផគ្នលរំែងសុខភាពសាធារែៈដតរ៉ាុផណា
ណ េះ។

ែ្ញាំានសាំណួរបណនថ ម្ដទៀ ។ ដ ែ
ើ ្ ញ ាំអាចដៅកណនល ងណា?
ដសវ ងរកចផមល ើយផៅនឹងសំែួរជាផប្ចើនផទៀតតមរយៈ VaccinateWA.org/kids។ អែ កក៏អាចពិភាកោជាមួ យអែ កនា ល់ការដថ្ទា ំសុខភាពជាប្រចាំររស់
កូ នអែ កនងដែរ។
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