
ខ្ញុំំ� �មិិនដឹឹងទេ�។

ខ្ញុំំ� �ចងច់ាក់់វ៉ា ាក់់សាំ�ង។

គនះឹ�ក់ុ�ងការសនទនា៖
	✓ មើ�ើលទំំព័រ័ខាងមើ��យស��ប់ក់្ដីី�ក្ដីងវល់ទូំមើ� និិងសំណួួរដែ�ល
មើោទំសួរជាញឹក្ដីញាប់។់

	✓ �ប់សិនិមើប់ើអ្ននក្ដីបានិសមើ��ចចិត្តតោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង អ្ននក្ដីអាច�បាប់់
ព័ួក្ដីមើេអ្នំព័��ូលមើេតុ្តដែ�លអ្ននក្ដីសមើ��ចចិត្តតដែប់ប់មើនិះ។ 

	✓ ទំទំួលសាំា ល់អារ�មណ៍ួរប់ស់ព័ួក្ដីមើេ។
	✓ អ្ននក្ដីេឺជា�ប់ភព័ព័ត័្ត�៌និដែ�លអាចទុំក្ដីចិត្តតបានិ។ ទំទំួលសាំា ល់
ចំណុួចដែ�លមើៅ�និភាព័�សមើព័ច�សពិ័ល។

	✓ សាំក្ដីសួរថាព័ួក្ដីមើេចងឱ់្យយស�ជិិក្ដី�េួសាំរ ឬសេេ�និ៍
មើ្សសេងមើទំៀត្តចូលរ�ួមើ្វើ�រសមើ��ចចិត្តតឬអ្នត្ត។់

គនះឹ�ក់ុ�ងការសនទនា៖
	✓ មើ�ើលទំំព័រ័ខាងមើ��យស��ប់ក់្ដីី�ក្ដីងវល់ទូំមើ� 
និិងសំណួួរដែ�លមើោទំសួរជាញឹក្ដីញាប់។់

	✓ �ប់សិនិមើប់ើអ្ននក្ដី�និសំណួួរ ឬក្ដីី�ក្ដីងវល់
�សមើ�ៀងគ្នាន  សូ��បាប់ព់័��ំមើណួើ រ�រក្ដីនុង
�រសមើ��ចចិត្តត។

	✓ ទំទំួលសាំា ល់អារ�មណ៍ួ និិងប់ទំពិ័មើសាំ្និ៍
រប់ស់ព័ួក្ដីមើេ។

	✓ អ្ននក្ដីេឺជា�ប់ភព័ព័ត័្ត�៌និដែ�លអាចទុំក្ដីចិត្តត
បានិ។ ទំទំួលសាំា ល់ចំណុួចដែ�ល�និភាព័
�សមើព័ច�សពិ័ល។

គនះឹ�ក់ុ�ងការសនទនា៖
	✓ ្សីល់ឱ្យ�សក្ដីនុង�រពិ័ភាក្ដីា�ីងមើទំៀត្ត និិង្សីល់្និធានិ
ប់ដែនិែ�ព័��ប់ភព័ដែ�លអាចទុំក្ដីចិត្តតបានិ។

	✓ ្សីល់មើលខទូំរសព័ទស��ប់ទ់ាក្ដីទ់ំង ឬក្ដីដែនិែងដែ�លអាច
មើ�រក្ដីអ្ននក្ដីមើ�ើ�ី�សួរសំណួួរមើ្សសេងៗ �ប់សិនិមើប់ើព័ួក្ដីមើេចង់
ជិដែជិក្ដីមើៅមើព័លមើ��យ។

	✓ មើ�ទូំរសព័ទមើ�ព័ួក្ដីមើេ ឬទាក្ដីទ់ំងព័ួក្ដីមើេតា�វិ ិ្ �មើ្សសេង
មើ�ើ�ី�ប់និត�រសនិទនាមើៅមើព័លមើ��យ។

ការណែ�នា�ណែ��ពិិភាក់ាទេដឹើមិី��ទេងើើន��ន�ក់ចិត្តតទេ�ើ 
វ៉ា ាក់់សាំ�ងជំ�ងឺ  COVID-19 សម្រា��ជ់ំនអទេនាត ម្រា�ទេេសន ៍និងជំនទេ�ៀសខ្ញុំះ�ន
�រសនិទនាអ្នំព័�វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជំិងឺ COVID-19 ជា�យួស�ជិិក្ដីសេេ�និរ៍ប់ស់អ្ននក្ដី និិងអ្នតិ្តថិិជិនិអាច�និ
ទំ��ងម់ើ�ចើនិខុសៗគ្នាន  និិងអាចមើក្ដីើត្តមើ�ើងក្ដីនុង�ជិឈដ្ឋាា និជាមើ�ចើនិមើ្សសេងៗគ្នាន ។ ខាងមើ���មើនិះអ្ននក្ដីនឹិងមើ�ើញ
លំដ្ឋាប់លំ់មើដ្ឋាយដែ�លមើលើក្ដីមើ�ើងស��ប់�់រសនិទនាទាងំមើនាះ។

សាំា �ទ់េ�អុក់ដូឹចជាមិិនសេូម្រា�ក់ដឹកុ់�ងចតិ្តតទេ�។ 
ម្រា��ខំ់្ញុំ� ��ណែនែមិទេ�ៀត្តថាអុក់�នដឹឹងអី�ខ្ញុំះ�អ�ពិ�វ៉ា ាក់ស់ាំ�ង។

ទេ�ើក់�ឹក់ចិត្តតឱ្យយទេ�ីើសក់មិមភាពិជាជំ�ហានៗ៖
	✓ �ប់សិនិមើប់ើអាច សូ�ជិួយព័ួក្ដីមើេក្ដីនុង�រក្ដីំណួត្តម់ើព័ល
ណាត្តជ់ិួប់ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង ឬ្សីល់ព័ត័្ត�៌និ�ល់ព័ួក្ដីមើេ
អ្នំព័��ពឹ័ត្តតិ�រណ៍ួោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងនាមើព័លខាង�ុខ។

	✓ �ប់សិនិមើប់ើព័ួក្ដីមើេ�និអារ�មណ៍ួ�សួលចិត្តតក្ដីនុង�រ
មើ្វើដែប់ប់មើនិះ សូ�មើលើក្ដីទឹំក្ដីចិត្តតឱ្យយព័ួក្ដីមើេ�បាប់់
ព័ត័្ត�៌និដែ�លព័ួក្ដីមើេបានិ�ឹង មើ�ើ�ី�គ្នា�ំទំ�តិ្តតភក័្ដីតិ និិង
ស�ជិិក្ដីសេេ�និឱ៍្យយមើ្វើ�រសមើ��ចចិត្តត�ូចគ្នាន ។

ខំ្ញុំ� �រ �ក់រាយណែដឹ�ទេយើង�នពិិភាក់ាទេរឿងទេន� នងិសមូិ
អរគ��ណែដឹ�អុក់�នម្រា��ខំ់្ញុំ� �អ�ពិ�ក់ា�ក់ងី�រ់�ស់អុក់ទេ�

ថ្ងៃ�ៃទេន�។ ការសទេម្រាមិចចតិ្តតទេ�យដឹងឹពិត័្ត�៌នម្រាគ�ម់្រាជុំងទេម្រាជាយ
គជឺាទេរឿងស�ខាន។់

ខំ្ញុំ� �ស��ស�រ 1 ស��� រ�នទេ�៖ 
ទេត្តើអុក់�នក់ា�ក់ងី�អ់ី�ខ្ញុំះ�ទេ�ើ�មិនិទេ�ចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ�ង?

សមូិអរគ��ណែដឹ�អុក់�នម្រា��ព់ិ�ការយ�ទ់េ�ើញរ�ស់អុក់
ដឹ�ខំ់្ញុំ� �។ អុក់�នស�ិិទិេ�ះើយថា "ទេ�"។ ម្រា�សនិទេ�ើអុក់�ន
ការយ�ទ់េ�ើញ�ណែនែមិ�នាទ �ព់ិ�ការសនទនាទេន� ខ្ញុំំ� �រ �ក់រាយនងឹ

ជំណែជំក់ជាមិ�យអុក់�ណែនែមិអ�ពិ�ច��� ចទេនា�។

ខ្ញុំំ� �មិិនគិត្តថាខ្ញុំំ� �ចងច់ាក់់វ៉ា ាក់់សាំ�ងទេ�។

ខ្ញុំំ� �មិិនចងន់ិយាយពិ�ទេរឿងទេន�ទេ�ៀត្តទេ�។

ទេត្តើអុក់�នគិត្តថាអុក់នឹងចាក់់វ៉ា ាក់់សាំ�ងជំ�ងឺ COVID-19  
ឬចាក់់ដឹូសជំ�រ�ញឬអត្ត?់

ចា�ទ់េ�ាើមិការសនទនា

អរគ��ពិ�ក់ទេគណែដឹ��នម្រា��អ់�ពិ�ក់ា�ក់ងី�ដ់ឹ�អ់ុក់ ទេ�ើយស�រ
មិាងទេ�ៀត្តអ�ពិ��នទ�ក់ុ�ងការចាក់់វ៉ា ាក់់សាំ�ង។

�នតសាំក់ស�រ

��/ចាស 
ខ្ញុំំ� �នឹងចាក់់
វ៉ា ាក់់សាំ�ង។

វិ ិ្ �លអប់ំ្ុសត្តក្ដីនុង�រទំទំួលបានិព័ត័្ត�៌និថិម�ៗអ្នំព័�មើព័លមើវិលា និិងរមើប់ៀប់ទំទំួលបានិ�រោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងេឺ�ត្តូវិចូលមើ�ើលមើេេទំំព័រ័ Washington State Department of 
Health (�ក្ដីសួងសុខាភបិាលនៃនិរ�ាវ៉ាា សុ�និមើតានិ) CovidVaccineWA.org ឬមើ�មើ�ដែខសេទូំរសព័ទរប់ស់ Department of Health មើលខ 1-800-525-0127 រចួចុច
សញ្ញាា  #។ (ស��ប់ម់ើសវ៉ាប់ក្ដីដែ�ប់ផ្ទាទ ល់�ត្ត ់សូ��បាប់ភ់ាសាំរប់ស់អ្ននក្ដី មើៅមើព័ល�និមើេទំទំួលទូំរសព័ទ។)

http://CovidVaccineWA.org


ក់ា�ក់ងី��់ទូេ� នងិគ�រចូទេមិះើយ
ពិ�ក់ទេគ�នជំ��ការទេរ ើសទេអើងពូិជំសាំសន ៍ឬការទេរ ើសទេអើងកុ់�ង�ម្រាមិងទ់េ�េងទេ�ៀត្ត ទេ�ទេពិ�����ការណែ�ទាំ�
ទេេជំជសាំស្ត្រសត។
“ខំុ ំមើសាំក្ដីសីាំយដែ�លមើរឿងមើនិះបានិមើក្ដីើត្តមើ�ើងចំមើ�ះអ្ននក្ដី។ វ៉ាជាមើរឿងអា�ក្ដីក្ដី ់និិងជាទំមើងវើខុសឆ្គាង។ ប់ទំពិ័មើសាំ្និ៍
រប់ស់អ្ននក្ដីពិ័ត្តជាខក្ដីចិត្តត និិងឈឺោឺប់ណ់ាស់។” មើ��យព័�សីាំប់ ់និិងដែសវងយល់ប់ដែនិែ�អ្នំព័�ក្ដីី�ក្ដីងវល់រប់ស់ព័ួក្ដីមើេ េួរ
និិយាយថា៖ “វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះនឹិងជិួយប់ង្កាា រ�និិឱ្យយអ្ននក្ដីឈឺឺ្ ងនិម់ើដ្ឋាយសាំរជំិងឺ COVID-19។ មើយើងសូ�ដែណួនាយំាា ង
ខាែ ងំ ប់ាុដែនិតអា�ស័យមើលើ�រសម័�េចិត្តតទាងំ�សុង។ ខំុ ំ�គ្នានិដ់ែត្តចងឱ់្យយ�បាក្ដី�ថា អ្ននក្ដីទំទំួលបានិ�រ�រ�រ/ដែថិទាដំែ�ល
អ្ននក្ដី�ត្តូវិ�រ។”

ពិ�ក់ទេគទេ�ើក់ទេ�ើងអ�ពិ�ការអន�េត្តត ឬការពិិទេសាំ�ទេេជំជសាំស្ត្រសតណែដឹ��ងើទេម្រា��ថុាក់ទ់េ�ើជំនជាតិ្តណែសីក់ទេ�ម  ឬ
ជំនជាតិ្តទេដឹើមិកុ់�ងអត្ត�ត្តកា�។
“អ្ននក្ដីនិិយាយ�ត្តឹ��ត្តូវិណាស់។ �ប់វិត្តតិនៃនិ�រប់ងាមើ�គ្នាះថាន ក្ដីដ់ែប់ប់មើវិជិជសាំស្ត្រសត�និិអាចមើ�ើលរលំងបានិមើទំ។ អ្ននក្ដី
វិទិំាសាំស្ត្រសតជាប់�់ក្ដីព់័ន័ិធនឹិង�រអ្ននុិវិត្តតដែ�ល�និលក្ដីខណួៈមើរ ើសមើអ្នើងពូ័ជិសាំសនិ ៍និិងប់ងាមើ�គ្នាះថាន ក្ដីជ់ាមើ�ចើនិមើ�ើ�ី�
្សលិត្តឱ្យសថិ។ ប់ាុដែនិតវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជំិងឺ COVID-19 ក្ដីំពុ័ង�ត្តូវិបានិោត្តដ់ែចងខុសគ្នាន �ស�ះ។ មើត្តើខំុ ំអាច�បាប់អ់្ននក្ដី
អ្នំព័�អ្នវ�ដែ�លខំុ ំ�ឹងទាក្ដីទ់ំងនឹិងវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង និិង�រសាំក្ដីលីងមើ�ប់ើវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះបានិមើទំ? ខំុ ំចងឱ់្យយ�បាក្ដី�ថា មើនិះជា
�រសមើ��ចចិត្តត��៏តឹ្ត��ត្តូវិស��ប់អ់្ននក្ដី។”

ពិ�ក់ទេគ�នម្រា��ថ់ា ពិ�ក់ទេគទេជំឿថាការចាក់់វ៉ា ាក់ស់ាំ�ងគ�ឺម នម្រា�ទេយាជំនទ៍េ� ម្រា�សិនទេ�ើទេ�ណែត្តអាច�ះងជំ�ងដឺឹណែដឹ�។
“ខំុ ំយល់។ មើទាះប់�ជាមើៅ�និឱ្យ�សដែ�លអាចឆ្គែងជំិងឺ COVID-19 ប់នាទ ប់ព់័�ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងក្ដីព៏័ិត្តដែ�និ ប់ាុដែនិត
វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង�ត្តូវិបានិប់មើងាើត្តមើ�ើងមើ�ើ�ី�ប់ង្កាា រកំុ្ដីឱ្យយឈឺឺ្ ងនិ ់ចូលព័ាបាលក្ដីនុង�និទ�រមើព័ទំយ និិងបាត្តប់់ងជ់ិ�វិតិ្តមើដ្ឋាយសាំរ

ជិំងឺ COVID-19 មើេើយមើៅដែត្តមើជាេជិយ័ក្ដីនុង�រប់ង្កាា រដែប់ប់មើនិះ។ �ប់សិនិមើប់ើអ្ននក្ដីឆ្គែងជំិងឺប់នាទ ប់ព់័�ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងទានិ់
សភាព័�រណ៍ួ អ្ននក្ដីនឹិងមើៅដែត្ត�និអ្នត្តែ�ប់មើយាជិនិខ៍ែះព័�វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ មើដ្ឋាយសាំរភាេមើ�ចើនិអ្ននក្ដីឆ្គែងក្ដីនុងក្ដី��តិ្ត�សាំល
ប់ាុមើណាះ ះ �និិ�ល់ក្ដី��តិ្ត្ងនិម់ើទំ។” 

ពិ�ក់ទេគម្រា��ក់់ា�ក់ងី�អ់�ពិ�នទេយា�យ ឬការ�ូក់ថ្ងៃដឹរ�ស់រ�ា ��ិ�។
“អ្ននក្ដីនិិយាយ�ត្តូវិមើេើយ វ៉ា�ក្ដីព់័ន័ិធនឹិងនិមើយាបាយ។ ប់ាុដែនិតសំខានិប់់ំ្ុសត្តេឺ មើនិះជាមើរឿងសុខភាព័អ្ននក្ដី និិងសុខភាព័
រប់ស់សេេ�និអ៍្ននក្ដី។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ�និ�ប់សិទំធភាព័ខាែ ងំក្ដីនុង�រប់ង្កាា រកំុ្ដីឱ្យយ�នុិសសេឆ្គែងជំិងឺ។”

ពិ�ក់ទេគ�ន�ញ្ជាជ ក់ក់់ា�ក់ងី�ថ់ា ពិ�ក់ទេគមិិនចងទ់េ�ីើជាឧ�ក់រ�៍ពិទិេសាំ�នទ៍េ�។
“ខំុ ំយល់ព័�ភាព័រាដែរក្ដីរប់ស់អ្ននក្ដី ប់ាុដែនិត�នុិសសេដែ�លបានិអ្នភវិិឌ្ឍឍវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ�និិបានិរលំងវិធិានិ�រសុវិត្តែិភាព័ោបំាច់
ណា�យួមើទំ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ�ត្តូវិបានិមើ្វើមើត្តសតយាា ងេមត្តច់ត្ត ់�ុនិមើព័ល្សីល់ជូិនិសាំធារណួជិនិ មើេើយវិទិំាសាំស្ត្រសត
មើៅព័�មើ��យវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ�ត្តូវិបានិសិក្ដីារាប់ទ់ំសវិត្តសេរ�៍ក្ដីមើេើយ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជាង 12 �និល់ានិ�ូស�ត្តូវិបានិោក្ដី់
មើដ្ឋាយសុវិត្តែិភាព័ទូំទាងំពិ័ភព័មើលាក្ដី។”

ពិ�ក់ទេគម្រា��ក់់ា�ក់ងី�អ់�ពិ�ពិត័្ត�៌នមិនិពិតិ្ត នងិមិនិដឹឹងថាម្រាតូ្តេ��ក់ចិត្តតម្រា��ពិណាខ្ញុំះ�។
“�និ�រ្សសេព័វ្សាយព័ត័្ត�៌និជាមើ�ចើនិ។ ជិួនិ�ល មើយើងពិ័បាក្ដីនឹិងដែប់ងដែចក្ដីថា�ប់ភព័ណា្សាយ�រពិ័ត្ត មើេើយ
�ប់ភព័ណា្សាយ�និិពិ័ត្ត។ (�បាប់់្ និធានិដែ�លអ្ននក្ដីមើជិឿទុំក្ដីចិត្តតឧទាេរណ៍ួ៖ “ខំុ ំមើ�រក្ដីអ្ននក្ដី្សីល់មើសវ៉ាដែថិទាំ
សុខភាព័, Department of Health រប់ស់រ�ា និិង Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 
�ជិឈ�ណួឌ ល�េប់�់េងនិិងប់ង្កាា រជំិងឺ) មើ�ើ�ី�ទំទំួលបានិព័ត័្ត�៌និ។ ខំុ ំ�ឹងថាព័ត័្ត�៌និរប់ស់ព័ួក្ដីមើេបានិ�ក្ដីព័�អ្ននក្ដី
វិទិំាសាំស្ត្រសតដែ�លសិក្ដីាអ្នំព័�ជិំងឺ COVID-19។” ស��ប់់្ និធានិប់ដែនិែ� សូ�មើ�ើលខាងមើ���។)

ស��� រទេចា�ស�រជាញកឹ់ញា� ់នងិគ�រចូទេមិះើយ 

ទេត្តើ�ន���ា�ពា�អ់ី�ខ្ញុំះ�? 
(�ប់សិនិមើប់ើអាច សូ��បាប់ប់់ទំពិ័មើសាំ្និរ៍ប់ស់អ្ននក្ដីអ្នំព័�្សលប់ាះ�ល់។) “�ូចមើ�នឹិងវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើ្សសេងមើទំៀត្តដែ�រ ្សល
ប់ាះ�ល់ទូំមើ�ប់ំ្ុសត្តេឺ ឈឺនឺៃ� អ្នស់ក្ដី�ែ ងំ ឈឺកឺ្ដីាល/ឈឺសឺាំច�ុ់ំ និិង�េុនិមើ�ី ដែ�លជា្�មតាសុទំធដែត្ត�និក្ដី��តិ្ត
�សាំល និិងបាត្តម់ើ�វិញិក្ដីនុងរយៈមើព័ល 2-3 នៃថិង។ ្សលប់ាះ�ល់អាចប់ងា�ររខំានិ ប់ាុដែនិតវ៉ាក្ដីជ៏ាសញ្ញាា ប់ញ្ញាជ ក្ដីថ់ា 
វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងក្ដីំពុ័ង�និ�ប់សិទំធភាព័ដែ�រ។ ្សលប់ាះ�ល់មើក្ដីើត្ត�និញឹក្ដីញាប់ជ់ាង ប់នាទ ប់ព់័�ោក្ដី�ូ់សទំ� 2។ ហានិិភយ័
ដែ�លអាចឆ្គែងជំិងឺ COVID-19 េឺខពស់ជាងហានិិភយ័ដែ�លអាច�និ្សលប់ាះ�ល់។”  

ទេត្តើវ៉ា ាក់ស់ាំ�ងទាំ�ងទេន��នស�េត្តែភិាពិណែដឹរទេ�? ទេត្តើទេគ�នទេ�ីើទេត្តសតវ៉ាទេ�ើមិន�សេដូឹចជាខ្ញុំំ� �ណែដឹរទេ�?
“បាទំ/ោស វ៉ា�និសុវិត្តែិភាព័។ Food and Drug Administration (FDA, រ�ាបាលចំណួ� អាហារ និិង ឱ្យសថិ) បានិ
្សីល់សិទំធិ ឬអ្ននុិញ្ញាា ត្តមើព័ញមើលញឱ្យយមើ�ប់ើវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងទាងំមើនិះ ប់នាទ ប់ព់័��ត្តួត្តពិ័និិត្តយភសតុតាងជាមើ�ចើនិមើដ្ឋាយយក្ដីចិត្តត
ទុំក្ដីដ្ឋាក្ដី។់ អ្ននក្ដីជំិនាញ ឯក្ដីរាជិយជាមើ�ចើនិ បានិ ប់ញ្ញាជ ក្ដីថ់ា  វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង មើនិះ ប់ំមើព័ញតា� សីងដ់្ឋារសុវិត្តែិភាព័ ក្ដី��តិ្តខពស់។ 
ស��ប់វ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង Pfizer និិង Moderna �ប់ដែេល 30% នៃនិអ្ននក្ដីចូលរ�ួជាជិនិជាតិ្តអាមើ�រកិ្ដីក្ដីនុង�រសាំក្ដីលីងមើ�ប់ើ
វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងេឺជាជិនិជាត្តិដែសីក្ដីមើ�ម  ជិនិជាតិ្តមើ�ើ� ឬ�នុិសសេ�និព័ណ៌ួដែសីក្ដីមើ្សសេងមើទំៀត្ត មើេើយ�ប់ដែេល�ក្ដីក់្ដីណីាល
េឺជា�នុិសសេោស់។ ស��ប់វ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង Johnson & Johnson យាា ងតិ្តច 38% នៃនិអ្ននក្ដីចូលរ�ួទាងំអ្នស់ក្ដីនុង
�រសាំក្ដីលីងមើ�ប់ើវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងេឺជាជិនិជាត្តិអាមើ�រកិ្ដីដែសីក្ដីមើ�ម /មើ�ើ�ក្ដីំមើណួើ ត្តអាស្ត្រេវិក្ដី ជិនិជាតិ្ត មើ�ើ� អាមើ�រកិ្ដី/ ជិនិជាតិ្ត
មើ�ើ�អាឡាសាំា  ឬអាសុ� មើេើយ�ប់ដែេល�ក្ដីក់្ដីណីាលេឺជា�នុិសសេោស់។ ស��ប់វ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង Novavax អ្ននក្ដីចូលរ�ួ
�រព័ិ មើសាំ្សាំក្ដីលីងវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង�ប់ដែេល 19% េឺជាជិនិជាត្តិ ដែសីក្ដីមើ�ម  ជិនិជាត្តិ មើ�ើ � ឬ�នុិសសេ�និដែសីក្ដីខុសព័�
សមើ្សសេងមើទំៀត្ត។ �និិ�និក្ដីី�ក្ដីងវល់អ្នំព័�សុវិត្តែិភាព័េួរឱ្យយក្ដីត្តស់�ា ល់�ត្តូវិបានិរក្ដីមើ�ើញក្ដីនុង�ក្ដីុ��នុិសសេទាងំមើនិះ ឬ�ក្ដីុ�
មើ្សសេងមើទំៀត្តស��ប់�់រសាំក្ដីលីងណា�យួមើ�ើយ។”

ទេត្តើ�នស�េត្តែភិាពិទេ� ទេ�ើក់នូរ�ស់ខំ្ញុំ� �ចាក់់វ៉ា ាក់ស់ាំ�ង? 
“បាទំ/ោស។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង�និ្សីល់ជូិនិកុ្ដី�រអាយុ 6 ដែខមើ�ើ ងមើ�។ ក្ដីនុង�រសាំក្ដីលីងមើវិជិជសាំស្ត្រសតជាប់និតប់នាទ ប់់
ស��ប់�់រោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងកុ្ដី�រ �និិ�និ្សលប់ាះ�ល់្ងនិ់្ ងរ�ត្តូវិបានិរក្ដីមើ�ើញមើទំ។ កុ្ដី�រោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងក្ដីនុងក្ដី��តិ្ត
�ូសតិ្តចជាង មើប់ើមើ្ៀប់នឹិង�នុិសសេមើព័ញវិយ័។ �រនាកូំ្ដីនិរប់ស់អ្ននក្ដីមើ�ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជិួយ�ត្តប់់និែយហានិិភយ័
ដែ�លព័ួក្ដីមើេអាចនឹិងឆ្គែងជំិងឺ COVID-19 �ត្តប់់និែយហានិិភយ័ដែ�លអាចនឹិងឈឺឺ្ ងនិ ់មើេើយមើប់ើព័ួក្ដីមើេឆ្គែងជំិងឺ 
COVID-19 ដែ�និ ក្ដីវ៏៉ា�ត្តប់់និែយហានិិភយ័ដែ�ល�ត្តូវិចូលព័ាបាលក្ដីនុង�និទ�រមើព័ទំយ និិងបាត្តប់់ងជ់ិ�វិតិ្តមើដ្ឋាយសាំរ
ជិំងឺ COVID-19 ដែ�រ។ ស��ប់ព់័ត័្ត�៌និប់ដែនិែ� សូ�ចូលមើ�ើលត្តំណួ Vaccinating Youth (�រោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង �ល់
យុវិជិនិ) ក្ដីនុង្និធានិខាងមើ���។”

ទេត្តើវ៉ា ាក់ស់ាំ�ងជំ�ង ឺCOVID-19 ទេសេរ � mRNA ណែក់ណែម្រា� DNA រ�ស់អុក់ណែដឹរទេ�? ទេត្តើ�នសាំរធាត្ត��េ�អី�ខ្ញុំះ�ទេ�ក់ុ�ងវ៉ា ាក់ស់ាំ�ង?
“មើទំ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ�និិដែក្ដីដែ�ប់ ឬមើ្វើអ្ននិតរក្ដី�មជា�យួ DNA រប់ស់អ្ននក្ដីក្ដីនុងរូប់ភាព័ណា�យួមើ�ើយ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ
�និ្សទុក្ដីសាំរធាតុ្ត្សសេសំក្ដី�មមើ�ម ះ messenger RNA (mRNA) រ�ួជា�យួខាែ ញ់ អ្នំបិ់ល និិងសារ មើ�ើ�ី�ជិួយឱ្យយវ៉ា
�និ�ប់សិទំធភាព័លអមើៅក្ដីនុងរាង�យ។ សាំរធាតុ្ត្សសេ ំទាងំមើនិះសុទំធដែត្ត�និសុវិត្តែិភាព័  និិង ោបំាចម់ើ�ើ�ី�ឱ្យយវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង
ប់ំមើព័ញត្តួនាទំ�រប់ស់វ៉ា។  វ៉ា�និិ�និមើ�សិ��នុិសសេ (រ�ួទាងំមើ�សិ�េភ)៌, វិ �រុសដែ�លប់ងាជំិងឺ COVID-19, 
អ្ននុិ្សល ្សលិត្ត មើចញ ព័�សត្តវ �យួចំនិួនិ  រ�ួ�និ្សលិត្ត ្សល សាំច�់ជិូក្ដី ជាតិ្តជិរ័ មើលាេៈ ឧប់ក្ដីរណ៍ួតា�ដ្ឋានិ ឬសាំរ
ធាតុ្តរក្ដីាទុំក្ដីបានិយូរណា�យួមើ�ើយ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះ �និិ�ត្តូវិបានិប់ណួតុ ះ មើៅក្ដីនុង សុុត្ត និិង �និិ�និ ្សទុក្ដី្សលិត្ត្សល
សុុត្ត មើទំ ។”

ទេត្តើវ៉ា ាក់ស់ាំ�ងទេន�អាចទេ�ីើឱ្យយខំ្ញុំ� ��ះងជំ�ង ឺCOVID-19 ណែដឹរទេ�?
“មើទំ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះក្ដីន៏ិឹង�និិមើ្វើឱ្យយអ្ននក្ដីឆ្គែងជំិងឺ COVID-19 ដែ�រ។ វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនិះប់ង្កាា ត្តម់ើ�សិ�រាង�យរប់ស់
មើយើងអ្នំព័�រមើប់ៀប់ស�ា ល់ និិង�ប់យុទំធជា�យួវិ �រុសកូ្ដីរ ាូណា។”

ទេត្តើវ៉ា ាក់ស់ាំ�ងជំ�ង ឺCOVID-19 អាចការពារ�នយារូ�ា�នណា ទេ�ើយវ៉ាការពារមិិនឱ្យយ�ះងេ �រ�ស��ណែ�ះងខ្ញុំះ�ន�ម��នទេ�?
“ស�ត្តែភាព័�រ�ររប់ស់វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជំិងឺ COVID-19 ថិយចុះប់និតិច�ីងៗដែ�និ ប់ាុដែនិតវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើៅដែត្តប់ង្កាា រកំុ្ដីឱ្យយឈឺឺ្ ងនិ ់
ចូលព័ាបាលក្ដីនុង�និទ�រមើព័ទំយ និិងបាត្តប់់ងជ់ិ�វិតិ្តមើដ្ឋាយសាំរជំិងឺ COVID-19 បានិ�ដែ�ល។ ឥ�ូវិមើនិះ�និ�ូសជិំរុញ
ថិម� ដែ�លប់មើងាើ ត្តមើ�ើ ងមើ�ើ �ី�្សីល់�រ�រ�រទំល់និឹ ងវិ �រុសប់ំដែប់ែងខែួនិថិម� omicron។ មើ�ើ�ី�ប់និត�រ�រខែួនិអ្ននក្ដី និិង
អ្ននក្ដី�នៃទំ CDC ដែណួនាឱំ្យយប់ុេាលទាងំអ្នស់ដែ�ល�និលក្ដីខខណួឌ �េប់�់គ្នានិោ់ក្ដី�ូ់សជិំរុញថិម� ឱ្យយទានិស់ភាព័�រណ៍ួ 
ប់នាទ ប់ព់័�ោក្ដីម់ើសុរ �ច�ីងរប់ស់ខែួនិ។ ស��ប់ព់័ត័្ត�៌និប់ដែនិែ�អ្នំព័��ូសវ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង និិង�ូសជំិរុញ សូ�ចូលមើ�ើលត្តំណួ
ខាងមើ���។”

ទេត្តើខំ្ញុំ� �គ�រទេ�ីើដឹចូទេមិាច ម្រា�សិនទេ�ើខំ្ញុំ� ��នចាក់់វ៉ា ាក់ស់ាំ�ងទេ�ទេម្រា�ស�រដឹាអាទេមិរកិ់?
“�ប់សិនិមើប់ើអ្ននក្ដីបានិោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង Moderna, Johnson & Johnson (Janssen) ឬ Pfizer អ្ននក្ដី�និិោបំាច់
មើ វ្ើអ្នវ�មើនាះមើទំ។ �ប់សិនិមើប់ើអ្ននក្ដីបានិោក្ដីដ់ែត្ត 1 �ូសក្ដីនុងចំមើណា�មើសុរ �ដែ�ល�និ 2 �ូស�ូចជា Pfizer/BioNTech, 
Astrazeneca-SK Bio, Sinopharm, Serum Institute of India, Janssen ឬ Moderna [វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំងដែ�ល
អ្ននុិញ្ញាា ត្តមើដ្ឋាយ World Health Organization (អ្នងា�រសុខភាព័ពិ័ភព័មើលាក្ដី)] ឬ�ប់សិនិមើប់ើអ្ននក្ដីបានិោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង
មើ��ព័�មើ�ម ះខាងមើលើ CDC ដែណួនាឱំ្យយអ្ននក្ដីោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងដែ�ល្ីសល់សិទំធ ិឬអ្ននុិញ្ញាា ត្តមើដ្ឋាយ FDA �ីងមើទំៀត្ត 
(Moderna, Janssen, Novavax ឬ Pfizer)។ �ូសជំិរញុរប់ស់ Pfizer, Moderna និិ ង Novavax �និ្ីសល់
ជូិនិបុ់េាលដែ�ល�និលក្ដីខខណួឌ �េប់�់គ្នានិ។់ មើ�ើ�ី�ដែសវងយល់ប់ដែនិែ�អំ្នព័�លក្ដីខខណួឌ ទំទួំលបានិរប់ស់អ្ននក្ដី និិងអំ្នព័��ូស
ជិរំញុ សូ�ចូលមើ�ើលតំ្តណួ COVID Booster ខាងមើ���។”

ទេត្តើខំ្ញុំ� �ម្រាត្តេូ�ង្ហាា ញឯក់សាំរ�ញ្ជាជ ក់ស់ញ្ជាជ តិ្តទេដឹើមិី�ចាក់់វ៉ា ាក់ស់ាំ�ងណែដឹរទេ�?
”មើទំ អ្ននក្ដី�និិ ោបំាចទ់ាល់ដែត្តជាព័លរ�ាអាមើ�រកិ្ដីមើទំើប់ អាចោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនាះមើទំ។ មើនាះ�និនិយ័ថាអ្ននក្ដី�និិោបំាច់
�និមើលខរប់ប់ សនិតិសុខសងា� ឬឯក្ដីសាំរមើ្សសេងៗមើទំៀត្ត ដែ�លប់ង្កាា ញព័�សាំែ និភាព័អ្នមើនាត �ប់មើវិសនិរ៍ប់ស់អ្ននក្ដី មើ�ើ�ី�
ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនាះមើទំ។ អ្ននក្ដី្សីល់វ៉ាា ក្ដីសំ់ាំង�យួចំនិួនិអាចនឹិងសួររក្ដីមើលខរប់ប់ សនិតិសុខសងា� ប់ាុដែនិតអ្ននក្ដី�និិោបំាច់
�បាប់ក់្ដីប៏ានិ។ កូ្ដីនិរប់ស់អ្ននក្ដី�និិ ោបំាចទ់ាល់ដែត្តជាព័លរ�ាអាមើ�រកិ្ដី មើទំើប់អាចោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងមើនាះមើទំ។ អ្ននក្ដី្សតល់មើសវ៉ា
ដែថិទាសុំខភាព័ នឹិង�និិសួរអ្នំព័�សាំែ និភាព័អ្នមើនីា�ប់មើវិសនិរ៍ប់ស់និរណា�ន ក្ដី ់មើទំ។ ក្ដីនុងក្ដីរណួ� ភាេមើ�ចើនិ  ឪពុ័ក្ដី�ត យ និិង
អាណាព័ាបាល ោបំាច�់ត្តូវិ ្សតល់�រយល់�ព័� មើ�ើ�ី� ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង �ល់យុវិជិនិ អាយុមើ���  18 ឆ្នាំន  ំ។ Department 
of Health ដែណួនាឱំ្យយប់ុេាល�េប់រ់ូប់ដែ�ល�និលក្ដីខខណួឌ �េប់�់គ្នានិម់ើ�ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំង។” (សូ�មើ�ើល្និធានិអ្នំព័� 
Washington Solidarity Immigrant Network’s COVID Vaccine Know Your Rights មើៅខាងមើ���។)

ទេត្តើខំ្ញុំ� �អាចចាក់់វ៉ា ាក់ស់ាំ�ង�នទេ� ម្រា�សិនទេ�ើខំ្ញុំ� ��នថ្ងៃ�ទទេពា� ឬចង�់នក់នូទេ�ថ្ងៃ�ៃណាមិ�យ?
“�រោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជំិងឺ COVID-19 �ត្តូវិបានិដែណួនាយំាា ងខាែ ងំ និិង�ត្តូវិបានិោត្តទុ់ំក្ដីថា�និសុវិត្តែិភាព័ស��ប់់
ប់ុេាល�េប់រ់ូប់ដែ�ល�និលក្ដីខខណួឌ �េប់�់គ្នានិ ់រ�ួទាងំ�នុិសសេ�និនៃ្សទមើ�ះ ក្ដីំពុ័ងប់ំមើ�មើដ្ឋាះកូ្ដីនិ ឬក្ដីំពុ័ងព័ាយា�
យក្ដីកូ្ដីនិ។ �នុិសសេ�និនៃ្សទមើ�ះ និិង�និនៃ្សទមើ�ះថិម�ៗទំំនិងជាង្កាយនឹិងឈឺឺ្ ងនិម់ើដ្ឋាយសាំរជំិងឺ COVID-19។ �រ
ោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំ់ាំងជំិងឺ COVID-19 �និិ�ត្តូវិបានិរក្ដីមើ�ើញថាប់ងាប់ញ្ញាា �ក្ដីព់័ន័ិធនឹិង�រ�និនៃ្សទមើ�ះមើទំ។ តា�ពិ័ត្ត 
�រសិក្ដីា�យួចំនិួនិប់ង្កាា ញថា�ីយដែ�លបានិោក្ដីវ់៉ាា ក្ដីសំាំងរចួអាចប់ញ្ជូជូ និអ្នងទ់ំ�ក្ដីរ�ប់ឆ្នាំងំនឹិងជំិងឺ COVID-19 មើ�
កូ្ដីនិរប់ស់ព័ួក្ដីមើេតា�រយៈ�រ�និនៃ្សទមើ�ះ និិង�រប់ំមើ�មើដ្ឋាះកូ្ដីនិ។”

�ូសនានា រ�ួទាងំ�ូសជំិរុញ អាចខុសគ្នាន មើ�តា�អាយុ និិងសាំែ និភាព័សុខភាព័។ ដែសវងយល់ប់ដែនិែ�៖ doh.wa.gov/covidboosterdoh.wa.gov/covidbooster
ស��ប់សំ់ណួួរមើោទំសួរជាញឹក្ដីញាប់ម់ើ្សសេងមើទំៀត្ត សូ�ចូលមើ�ើល៖ doh.wa.gov/covidvaccine/faqdoh.wa.gov/covidvaccine/faq

�នធាន
 » ចំំណុុចំសំំខាន់់បំំផុុតនៃន់វ៉ាា ក់់សាំងំចំំណុុចំសំំខាន់់បំំផុុតនៃន់វ៉ាា ក់់សាំងំ (National Resource Center for Refugees, Immigrants and Migrants, 

University of Minnesota (�ជិឈ�ណួឌ ល្និធានិជាតិ្តទំទំួលប់និទុក្ដីជិនិមើភៀសខែួនិ ជិនិអ្នមើនាត �ប់មើវិសនិ ៍និិងជិនិ
មើទំសនិតរ�ប់មើវិសនិ ៍នៃនិសាំក្ដីលវិទិំាល័យ ��មើណួសូតា)) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាុមើណាះ ះ)

 » សិំក្ខាា សាំលាតាមអុ៊ី�ន់ធឺឺណិុត 101 អំ៊ីពី�វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺ COVID-19៖ ក្ខារណែណុនាំសំំម្រា�ប់ំបុំគ្គគលណែ�លធ្វើធឺើ�ក្ខារជាមួយសំហគ្គមន៍់សិំក្ខាា សាំលាតាមអុ៊ី�ន់ធឺឺណិុត 101 អំ៊ីពី�វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺ COVID-19៖ ក្ខារណែណុនាំសំំម្រា�ប់ំបុំគ្គគលណែ�លធ្វើធឺើ�ក្ខារជាមួយសំហគ្គមន៍់
ជំន់ធ្វើ�ៀសំខួួ្លួន់ ជំន់អ៊ីធ្វើនាំោ ម្រាបំធ្វើ�សំន៍់ និ់ងធ្វើ�សំន់ោរម្រាបំធ្វើ�សំន៍់ជំន់ធ្វើ�ៀសំខួួ្លួន់ ជំន់អ៊ីធ្វើនាំោ ម្រាបំធ្វើ�សំន៍់ និ់ងធ្វើ�សំន់ោរម្រាបំធ្វើ�សំន៍់ (National Resource Center for Refugees, Immigrants and 
Migrants, University of Minnesota) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាុមើណាះ ះ)

 » �ឹងពី�សិំ�ិិរបំស់ំអ៊ីនក់សំម្រា�ប់ំវ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺ �ឹងពី�សិំ�ិិរបំស់ំអ៊ីនក់សំម្រា�ប់ំវ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺ COVID-19COVID-19 (Washington Solidarity Immigrant Network (ប់ណីាញជិនិ
អ្នមើនាត �ប់មើវិសនិដ៍ែ�ល�និសាំ�េា�ភាព័នៃនិរ�ាវ៉ាា សុ�និមើតានិ)) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាុមើណាះ ះ) 

 » ក្ខារណែណុនាំណំែបំបំពិីភាក់ាអំ៊ីពី�អ៊ីនក់ផុដល់ធ្វើសំវ៉ាណែ�ទាំសុំំខ្លួភាពី៖ ក្ខារក់សាំង�ំនុ់ក់ចិំតោធ្វើល�វ៉ាា ក់់សាំងំធ្វើសំេរ ីក្ខារណែណុនាំណំែបំបំពិីភាក់ាអំ៊ីពី�អ៊ីនក់ផុដល់ធ្វើសំវ៉ាណែ�ទាំសុំំខ្លួភាពី៖ ក្ខារក់សាំង�ំនុ់ក់ចិំតោធ្វើល�វ៉ាា ក់់សាំងំធ្វើសំេរ ីmRNA mRNA (Washington State 
Department of Health (DOH, �ក្ដីសួងសុខាភបិាល នៃនិរ�ាវ៉ាា សុ�និមើតានិ)) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាមុើណាះ ះ)

 » ក្ខារចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ�ល់យុ�ជំន់ក្ខារចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ�ល់យុ�ជំន់ (DOH)
 » សំមភាពីនៃន់វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺសំមភាពីនៃន់វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺ COVID-19  COVID-19 និ់ងធឺន់ធាន់សំហគ្គមន៍់ណែ�លចូំលរមួនិ់ងធឺន់ធាន់សំហគ្គមន៍់ណែ�លចូំលរមួ (DOH) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាុមើណាះ ះ)
 » ព័ីត៌�ន់អំ៊ីពី�ក្ខារពីាបាលសំម្រា�ប់ំអ៊ីនក់ផុដល់ធ្វើសំវ៉ាណែ�ទាំសុំំខ្លួភាពីព័ីត៌�ន់អំ៊ីពី�ក្ខារពីាបាលសំម្រា�ប់ំអ៊ីនក់ផុដល់ធ្វើសំវ៉ាណែ�ទាំសុំំខ្លួភាពី (DOH) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាុមើណាះ ះ)
 » ក្ខារក់សាំង�ំនុ់ក់ចិំតោ និ់ងក្ខារលុបំបំំបាត់ជំំធ្វើន់ឿមិន់សំម�ំន់ងក្ខារក់សាំង�ំនុ់ក់ចិំតោ និ់ងក្ខារលុបំបំំបាត់ជំំធ្វើន់ឿមិន់សំម�ំន់ង (DOH)
 » ធឺន់ធាន់�ឹក់ជំញ្ជូូូន់វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺធឺន់ធាន់�ឹក់ជំញ្ជូូូន់វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺ COVID-19 COVID-19  (DOH) (ជាភាសាំអ្នងម់ើេែសប់ាុមើណាះ ះ)
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https://www.youtube.com/watch?v=JYpi5sU7v3o
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