
ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�ម 
ចូលេ��ន់៖ COVIDVaccineWA.org ឬ DOH.WA.GOV/Coronavirus 
ទូរសព� េ�៖ 1-800-525-0127 រចួចុចស��  #។ �នជំនួយែផ�ក��ស្រ�ប់ផ�ល់ជូន។ 

�រ�ក់�� ក់�ំង និងដូសជំរុញជំងឺ COVID-19 េ�ផ�ះជួយជំរុញលទ��ពទទួល�ន និង�ពេស� ើ�� ែផ�កសុខ�ព 

្រប�ជនៃនរដ��� សុីនេ�ន្របែហល 30 �គរយមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំង្រគប់ចំនួនេដើម្ីប�រ�រជំងឺ COVID-
19 េទ។ ទិន� ន័យប�� ញ� �រ�ក់�� ក់�ំងជួយ�រ�រពីេមេ�គ។ �រ�ក់�� ក់�ំង�ត់បន�យ�គរយៃន�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ 
និង�រ�� ប់�ន ្របសនិេបើអ�កឆ�ង វ �រុស ្រពម�ងំជួយបន�យអ្រ�ចូលស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ�ក់ព័ន�នឹង វ �រុសេនះឱ្យ
េ�ក្រមិត�បបំផុត។ អ� ីែដលសំ�ន់គឺ្រត�វ�ក់�� ក់�ំងេស៊រ �ដំបូង និងដូសជំរុញ េដើម្ីបជួយឱ្យ្របព័ន��ព�ំុរបសអ់�កបន�
្រប�ំងនឹង វ �រុស្របេភទថ�ៃីនជំងឺ COVID-19។ �រែណ�ំបច� �ប្បន�ស្រ�ប់ដូសជំរញុ្រត�វ�នប�� ញក� �ង��ង�ងេ្រ�ម៖ 

�ក�ងែដល�ន
�ក់េស៊រ �ដំបូង  

�យុែដល្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យ
�ក់ដូសជំរុញៃន�� ក់�ំង 

ចេ�� ះេពលរ�ងដូសេសរដបូងេលកចុងេ្រ�យ 
(រមួ�ងំដូសបែន�ម េ�េពល�ច�ក់�ន) 
និងដូសជំរុញ 

ចនួនដូស 

Pfizer-BioNTech 12 �� េឡង 5 ែខេឡង 1 

Moderna 

 

18 �� េឡង 5 ែខេឡង 1 

Janssen 18 �� េឡង  2 ែខេឡើង 1 

 

ជួយ�រ�រខ� �នអ�ក និងអ�កែដលមិន�ន់�ច�ក់�� ក់�ំង�នេ�េឡើយ។ មនុស្ស�េ្រចើនែដលមិន�ចេចញពីផ�ះ�ន
ពឹងែផ�កេលើអ�កដៃទ េដើម្ីបជួយផ�ល�់មត្រម�វ�រ្រប�ំៃថ�របសខ់� �ន េ�យ្រត�វ�រឱ្យេគមកផ�ះរបស់ខ� �ន�្រប�ំ។ ពួកេគេ�ែត
�យ្របឈមនឹង�រឆ�ង វ �រុសពីអ�កដៃទែដល្របែហល�មិន�ន�ក់�� ក់�ំង ឬមិនដឹងខ� �ន��ន�រឆ�ង�សហគមន៍។ 

្របសិនេបើអ�ក ឬនរ��� កែ់ដលអ�ក�� ល់មិន�ចេចញពីផ�ះ�ន និង្រត�វ�រ�� ក់�ំងឬដូសជំរុញជំងឺ COVID-19 សូមេស� ើសំុ
�� ក់�ំងឬដូសជំរុញេ�ៃថ�េនះ�មជេ្រមើសមួយ�ងេ្រ�ម៖ 

• ទូរសព�េ�ម�ន� ី�នសមត�កិច�ែផ�កសុ�ភិ�លក� �ងមូល�� នរបស់អ�ក េដើម្ីបទទួលេស��ក់�� ក់�ំងេ�ផ�ះ។ 

• េ�េ�ែខ្សទូរសព�ប�� ន់ែផ�កជំនួយស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 របស់រដ� េដើម្ីប្រ�ប់ពួកេគ�អ�ក្រត�វ�រេស��ក់�� ក់�ំង
េ�ផ�ះ។ ទូរសព�េ�េលខ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816 រចួចុចស��  #។ េយើង�នផ�ល់ជូនជំនួយែផ�កបកែ្រប��! 

• បំេពញទ្រមង់ែបបបទចុះេ�� ះេលើអីុនធឺណិតែដល�ន�� ប់តំណេ��ងេ្រ�ម េដើម្ីប�� ប់អ�ក�មួយ្រក �ម�រ�រែផ�ក
�� ក់�ំងចល័តេ��មេ�នធី និង/ឬរដ�ែដល�ចផ�ល់ ឬេរៀបចំេស��ក់�� ក់�ំងេ�ផ�ះ�ន។ 

តំណស្រ�ប់�រស� ង់មតិអំពីសំេណើសុំ�� ក់�ំងេ�ផ�ះរបស់ Department of Health (DOH, ្រកសួងសុ�ភិ�ល)៖ 
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (���អង់េគ�ស)។ 

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗអំពីេស�កម�េនះ សូមេផ�ើអីុែមលេ�៖ covid.vaccine@doh.wa.gov។ 

្របវត� ិៃនកម� វ �ធី 

Department of Health (DOH, ្រកសួងសុ�ភិ�ល) �ន�ប់េផ�ើមផ�ល�់រ�ក់�� ក់�ំងេ�ផ�ះក� �ងែខមី� �� ំ 2021។ 
�រស� ង់មតិអំពីសំេណើសុំ�� ក់�ំងេ�ផ�ះ (���អង់េគ�ស) របស់ DOH េ�� តេលើេ�នធី�ងំ 39 េ�ទូ�ងំរដ��� សុីនេ�ន។ 
អ�ក�ក់�� ក់�ំង�មតំបន់បន�ចុះផ្សព�ផ�យនិងផ�លេ់ស� េដើម្ីបផ�ល�់� ក់�ំងេស៊រ �ដំបូង និងដូសជំរុញដល់អ�កែដល្រត�វ�រ។ 
អ�ក�ចេស� ើសុំេស��ក់�� ក់�ំងេ�ផ�ះ���េផ្សងេទៀតេ�យេ�េ�ែខ្សទូរសព�ប�� ន់ែផ�កជំនួយស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 
(ទូរសព�េ�េលខ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816) រចួចុចស��  # េដើម្ីបទទួល�នជំនួយែផ�ក��។  

�រេធ� ើឱ្យ�រ�ក់�� ក់�ំង�ន់ែត�ន�ពេស� ើ��   

េស��ក់�� ក់�ំងេ�ផ�ះផ�ល�់� ក់�ំងជំងឺ COVID-19 េ�តំបន់��ក� �ងរដ� ែដល្របែហល�មិន�ន�រផ�ល�់� ក់�ំង។ េស�
េនះ�នេ�លបំណងជំរុញឱ្យ�ន�ពេស� ើ�� ែផ�កសុខ�ព និងលទ��ពទទួល�ន�� ក់�ំងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់អ�កែដល
្របែហល�៖ 

• មិន�ចេចញពីផ�ះ ឈរត្រមង់ជួរ ឬេដើរ�ន�� យ។  
• �នសតិមិន្រគប់្រ�ន់ ឬពិ�រ�ង�យ។   
• �នប�� សុខ�ពផ� �វចិត�ែដលមិន�ចេ��ក់�� ក់�ំង។ 

�រ�ក់�� ក់�ំងេ�ផ�ះជួយជំរុញឱ្យ�ន�ពេស� ើ�� ែផ�កសុខ�ពេ�តំបន់��ក� �ងរដ� ែដលេគ�� ល់��តំបន់ខ្សត់េខ�យ
�� ក់�ំង។ តំបន់ខ្សត់េខ�យ�� ក់�ំងេកើត�ន េ�េពល្រត�វនឹងចំណុចមួយ�ងេ្រ�ម៖ 

• មិន�នទី�ំង�ក់�� ក់�ំង។ 
• មិន�នអ�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ពែដលផ�ល់�� ក់�ំង។ 
• �នអ�កផ�ល់េស�តិចតួចស្រ�ប់តំបន់ភូមិ��ស�  និងចំនួន្រប�ជនែដលកំពុងរស់េ�។  

េស��ក់�� ក់�ំងស្រ�ប់��រណជន្របែហល�មិន�នផ�លជូ់ន ឬពិ�កនឹងទទួល�នក� �ងទី�ំង�ងំេនះ។ េស��ក់
�� ក់�ំងេ�ផ�ះជួយេ�ះ្រ�យប�� ទទួល�ន�� ក់�ំងែដលេកើត�ន�ញឹក�ប់ េ�េពលរស់េ�ក� �ងតំបន់�ច់្រស�ល 
ឬតំបន់ភូមិ��ស� ែដលពិ�កនឹងេ�ដលក់� �ងរដ�។ 

េស��ក់�� ក់�ំងចល័តជួយឱ្យ្រប�ជនទទួល�ន�� ក់�ំងសេ��� ះជីវ �តេ�ក� �ងផ�ះរបសពួ់កេគ�� លែ់តម�ង។ េស�េនះេ�� ត
េ�យ�� ល់េលើតំបន់��ែដលេគដឹង��នសន�ស្សន៍�យរងេ្រ�ះក� �ងសង�មខ�ស់ ែដលប�� ញពី�ពមិនេស� ើ�� ែផ�កសុខ�ព
ែដល�ចេកើត�ន។ ្រប�ជន�ចេស� ើសុំ�ក់�� ក់�ំង�មរយៈ�រស� ង់មតិ មិន�ពួកេគរស់េ�ទី�ក៏េ�យក� �ងរដ�
�� សុីនេ�ន។ 

េតើ�ន�រផ�ល់េស�េ�ផ�ះេផ្សងេទៀតេ្រ�ពី�� ក់�ំងជំងឺ COVID-19 ែដរេទ? 

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax


DOH 821-169 March 2022 Khmer 
េដើម្បេីស� ើសំុឯក�រេនះ�ទ្រមង់េផ្សងេទៀត សូមទូរសព�េ�េលខ 1-800-525-0127។ អតិថិជនគ
ថ�ង់ ឬពិ�កក� �ង�រ�� ប់ សូមទូរសព�េ�េលខ 711 (Washington Relay) ឬអីុែម៉ល 
civil.rights@doh.wa.gov 

បច� �ប្បន�  ្រក �មគិ�នុប�� កចល័ត�ចផ�ល�់នែត�� ក់�ំងបេង� ើត�ព�ំុនឹងជំងឺ COVID-19 បុ៉េ�� ះ។ �� ក់�ំង�� �យធំ 
និងេស�ែដល�ច�នេផ្សងេទៀតដូច� �របូម�មពិនិត្យេ�មន� ីរពិេ�ធន៍មិន�នផ�លជូ់នេ�េពលេនះេទ។  

េស�្រក �ម�រ�រចល័ត�នផ�លជូ់នេដើម្ីបជួយជំរុញឱ្យ�ន�ពេស� ើ�� ែផ�កសុខ�ពស្រ�ប់្រប�ជនែដលេគដឹង��ន
�និភ័យខ�ស់បំផុត ែដល�ចនឹងចូលស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�� ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19។ ស្រ�ប់អ�កែដល
្រត�វ�រ�ក់�� ក់�ំងជំងឺ COVID-19 សូមពិ�រ�បំេពញ�រស� ង់មតិេ�ៃថ�េនះ។  

េតើខ� � ំ�ចរ�ពឹងអ� ីខ�ះ ប�� ប់ពី�ក់សំេណើរចួ? 

DOH ្របមូលទ្រមង់ែបបបទសំេណើេរៀង�ល់ស�� ហ៍ រចួេផ�ើេ�ម�ន��ីនសមត�កិច�ែផ�កសុ�ភិ�លក� �ងមូល�� នរបស្់រប�ជន
�ងំេ�ះ េដើម្ីបចុះផ្សព�ផ�យ និងផ�លេ់ស�។ បុគ�លិក�រ ��ល័យសុ�ភិ�លក� �ងមូល�� ននឹង�ក់ទងេ�្រក �ម�ក់�� ក់�ំង
ចល័ត។ ្របសិនេបើបុគ�លិកសុ�ភិ�លក� �ងមូល�� នមិន�ចស្រមបស្រម�លស្រ�ប់�រ�ក់�� ក់�ំងក� �ងផ�ះ�នេទ ពួកេគនឹង
ស្រមបស្រម�ល�មួយ DOH ឱ្យផ�លជ់ំនួយ។  

េយើង�នផ�លជូ់នជំនួយែផ�ក��ពីច�� យ�មទូរសព� េដើម្ីបបំេពញត្រម�វ�របកែ្រប។ ្របសិនេបើ�រ ��ល័យសុ�ភិ�ល
��រណៈក� �ងមូល�� នមិន�ចជួយ�នេទ �រ ��ល័យេនះ�ចេស� ើសុំជំនួយពី DOH។ ្រក �ម�រ�រ�ក់�� ក់�ំងចល័តនឹង
�ក់ទងេ�អ�កេស� ើសុំ េដើម្ីបកំណត់�ល វ ��គ�ក់�� ក់�ំងជំងឺ COVID-19 េ�ផ�ះេ�យឥតគិតៃថ�។ 

 


