
• ឪពុកម្ដា យ

• អាណាពាបាលឬអ្នកចិញ្ច ឹមស្របចាប់

• ឪពុកម្ដា យចិញ្ច ឹម ឬបុគ្គលដទៃទៃៀតដដលៃៃួលបានរិៃធិ

អ្នុញ្ញា តពីតុលាការទដើមបីផ្ាល់ការយល់ស្ពមចំទ ោះការដែទំ

ទេជ្ជសាស្ររតរស្ម្ដបក់ុម្ដរទៅកដនែងដែទទំៅទស្ៅផ្ទោះ (ជ្ំពូកៃី
13.32A ឬ 13.34 Revised Code of Washington (RCW, ចាប់រដឋ
វ៉ា រុីនទោនដដលបានដកដស្ប))

• បុគ្គលដដលបានៃៃួលលិខិតអ្នុញ្ញា តដដលម្ដនចុោះហតថ

ទលខា ទដើមបីទ វ្ ើទរចកា ីរទស្មចចិតតទលើការដែទរំុខភាព

រស្ម្ដប់ពួកទគ្

• សាច់ញាតដិដលៃៃួលខុរស្តេូទលើការដែទរំុខភាពរបរ់ពួក

ទគ្

• គ្ិលានុបដ្ឋឋ កសាលាទរៀន អ្នកផ្ាល់ការស្បឹកា ឬអ្នករស្មប

រស្មួលកិចចការជ្នគ្មា នផ្ទោះរដមបង (រស្ម្ដបយ់ុេជ្នដដល
បានកំណតថ់ាជាជ្នគ្មា នផ្ទោះរដមបងោមចាប់ McKinney-
Vento Homeless Education Act របរ់រហព័នធ )*

• ពួកគេមានការអនុគ្រោះតាមផ្ល វូច្បាប់។ ពួកទគ្ម្ដនអាយុ 16

ឆ្ន ំទ ើង ទហើយបានដ្ឋក់បញ្ជ នូឯកសារ និងបានៃៃួលការ

អ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូចាប់ពីឪពុកម្ដា យរបរ់ខល នួ។

• ពួកគេបានគរៀបការជាមួយអនីតិជនដែលបានទទួលការ

អនុគ្រោះ ឬមនុស្សគពញវយ័។

• ស្ថា ប័នផ្ដល់វ៉ា ក់ស្ថាំងជាអនកកាំណត់ថាគតើពួកគេជាអនីតិជន

មានភាពចាស់្ទុាំឬអត់ោមMature Minor Doctrine (វេ ធាន

ចាប់រា ីពីភាពចារ់ៃុំកន ុងការរទស្មចចិតតរបរ់អ្នីតិជ្ន)។**

វ៉ា ក់ស្ថាំងជាំងឺ COVID-19ស្្មាប់យុវជន
យល់ដឹងពីការផ្ាល់ការយល់ស្ពមរស្ម្ដប់សាថ ប័នកន ុងរហគ្មន៍

ដដលផ្ាល់ទរវជូ្នយុេជ្ន

មនុស្សគពញវយ័ដែលអាច្បផ្ដល់
ការយល់្ពមស្្មាប់យុវជន៖

យុវជនអាច្បយល់្ពមស្្មាប់ខ្ល នួ
ឯងបាន្បសិ្នគបើ៖

ឥ ូេទនោះវ៉ា ក់សំាងជ្ំងឺ COVID-19 ម្ដនផ្ាល់ជូ្នយុេជ្នអាយុ 5 ទៅ 17ឆ្ន ំទហើយ។ ទទោះបីជាការយលស់្ពមស្របចាប់ម្ដនទស្ចើន
ស្បទេៃោមចាប់រដឋ Washington ក៏ពិតដមន ក៏សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងជាទស្ចើនតស្មូេឱ្យម្ដនការយលស់្ពមពីឪពកុម្ដា យ/អាណា
ពាបាល ទដើមបីចាក់វ៉ា ក់សំាងឱ្យយុេជ្នដដរ។ឯកសារទនោះទរៀបរាប់ស្បទេៃទនការយល់ស្ពមដដលស្តេូបានអ្នុញ្ញា តោមចាប់រដឋ

ទហើយសាថ ប័នរបរ់អ្នកអាចជួ្យយេុជ្ន (ជាពិទររយុេជ្នគ្មា នផ្ទោះរដមបង) កន ុងការចាក់វ៉ា ក់សំាងស្បឆំ្ងនឹងជ្ំងឺ COVID-19។

**ព័ត៌មានបដនាមអាំពីវធិានច្បាប់Mature Minor 
Doctrine ៖

សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងមួយចំនួនអ្នុញ្ញា តឱ្យអ្នីតិជ្នផ្ាល់

ការយល់ស្ពមដដលម្ដនរុពលភាពោមេ ធានចាប់

“Mature Minor Doctrine” ស្បរិនទបើពួកទគ្ម្ដនរមតថ
ភាពយល់ដឹង ឬដឹងពីផ្លេ ធបាកទនកបួ នទេជ្ជសាស្ររត ។

ទដើមបីកំណត់ថាទតើអ្នកជ្ំងឺគ្ឺជាអ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារ់

ៃុំឬអ្ត់សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងនឹងវយតទមែអ្នីតិជ្នទ ោះ

ទៅោមអាយុ បញ្ញា ភាពចារ់ៃុំ ការបណុ្ោះបណាា ល បៃ

ពិទសា្ន៍ភាពខវោះខាតឬមិនពឹងលុយកាក់ឪពុកម្ដា យ

រកមាភាពៃូទៅកន ុង មជាមនុរសទពញេយ័ និងទររ ើភាព

មិនរថ ិតទស្កាមការស្គ្ប់ស្គ្ងរបរ់ឪពុកម្ដា យ។

*ព័ត៌មានបដនាមអាំពីការយល់្ ពមគោយគ្បើច្បាប់
McKinney-Vento៖

ស្របោមចាប់រដឋ គ្ិលានុបដ្ឋឋ កទៅសាលាទរៀន អ្នក

ផ្ាល់ការស្បឹកាទៅសាលាទរៀន និងអ្នករស្មបរស្មួល

កិចចការរិរសគ្មា នផ្ទោះរដមបងម្ដនរិៃធ ិផ្ាល់ការយល់ស្ពម

ឱ្យចាក់វ៉ា ក់សំាងដល់យុេជ្ន ឬមនុរសេយ័ទកាងគ្មា នផ្ទោះ

រដមបង (ដូចបានកំណត់ោមចាប់McKinney-Vento 
homeless education act របរ់រហព័នធ –ម្ដនជាភាសា
អ្ង់ទគ្ែរប ុទណាណ ោះ) ដដលមិនរថ ិតទស្កាមការទមើលដែដផ្នក
រាងកាយទដ្ឋយឪពុកម្ដា យ ឬអាណាពាបាល។

តំណភាជ ប់ទៅកាន់្នាន៖ National Center for Homeless 
Education ដដលជួ្យស្ៃស្ៃង់ការអ្ប់រំរិរសមិនរថ តិទស្កាមការ
ទមើលដែដផ្នករាងកាយដដលគ្មា នផ្ទោះរដមបង ,
https://nche.ed.gov/wp--
content/uploads/2018/10/youth.pdf -ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរ
ប ុទណាណ ោះ

ស្្មាប់ព័ត៌មានបដនាម៖ ចូលទៅកាន់ COVIDVaccineWA.org ឬទូរស្ពទ គៅគលខ្ -833-VAX-HELPប ទ ប់មកចុចរញ្ញា # រស្ម្ដប់ជ្ំនួយដផ្នកភាសា។

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp--content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
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ទដើមបីទរន ើរុំឯកសារទនោះជាៃស្មង់ទផ្សងទៃៀត រូមៃូររពទទៅទលខ 1-800-525-0127។ អ្តិែិជ្នគ្ែែង់ ឬពិបាកកន ុង
ការសាត ប់ រូមៃូររពទទៅទលខ 711 (Washington Relay) ឬទផ្ញើអ្ុីដមលទៅ civil.rights@doh.wa.gov

រគបៀបជួយយុវជនឱ្យទទួលបានវ៉ា ក់ស្ថាំងរបស់្ពួកគេ

□ គ្បើជគ្មើស្កន ុងត្មងគៅគលើ Vaccine Locator (កមម វធីិដស្ែ ងរកទីតាាំងចាក់វ៉ា ក់ស្ថាំង)

((https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=km) ឬគៅទូរស្ពទ គៅស្ថា ប័នផ្ដល់វ៉ា ក់ស្ថាំង គែើមបីែឹងពី្បគេទននការយល់្ពម

ដែលស្ថា ប័នផ្ដល់វ៉ា ក់ស្ថាំងទទួលយក។ ជ្ទស្មើរកន ុងតស្មងដដលរមស្របរស្ម្ដប់យុេជ្នទៅទលើកមា េ ធ្ ី Vaccine Locator នឹងជួ្យ

អ្នក និងយុេជ្នកន ុងការដរវងរកៃីកដនែងដដលៃៃួលយកស្បទេៃទនការយល់ស្ពមដដលយុេជ្នអាចផ្ាល់។ ទមើលដផ្នក “ជួ្យយុេជ្ន

កន ុងការទស្តៀមរស្ម្ដប់ស្បទេៃទនការយល់ស្ពមដដលពួកទគ្ស្តូេផ្ាល់” ទៅខាងទស្កាមទដើមបីដឹងពគី្នែ ឹោះទស្តៀមខល នួរស្ម្ដប់ការណាត់ជួ្

ប។

□ ដស្ែ ងរកទីតាាំងចាក់វ៉ា ក់ស្ថាំងដែលទទួលយកភាា មៗគោយរម នការណាត់ជួប ឬគៅទូរស្ពទ គែើមបីណាត់ជួប។សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សាងំជា

ទស្ចើនទរន ើឱ្យម្ដនការយល់ស្ពមពីឪពុកម្ដា យឬអាណាពាបាល ទដើមបីទ វ្ ើការណាត់ជួ្បោមអ្នឡាញ។

□ ផ្ដល់មគធោបាយគធែើែាំគណើរគៅ និងមកពីកដនាងណាត់ជួបចាក់វ៉ា ក់ស្ថាំង។ ស្បរិនទបើអ្នកមិនអាចផ្ាល់មទ្ាបាយទ វ្ ើដំទណើរបានទៃ

រូមសាករួរដដនរមតថកិចចដផ្នករុខាេិបាលោមមូលដ្ឋឋ នរបរ់អ្នក ឬដផ្នកវ៉ា ក់សាងំជ្ំងឺ COVID-19 ៖ ្នានមទ្ាបាយទ វ្ ើ
ដំទណើររបរ់ Department of Health (DOH, ស្ករួងរុខាេិបាល) –ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរប ុទណាណ ោះ។ (តំណ៖

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151- 820-151-

COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□ ទាក់ទងគៅស្ថលាគរៀនអាំពីការយល់្ពម។ ស្បរិនទបើយុេជ្នដដលអ្នកកំពុងទ វ្ ើការជាមួយស្តូេនឹងលកខខណឌ ទនចាប់McKinney-

Vento (ទមើលដផ្នកខាងមុខរស្ម្ដប់ព័ត៌ម្ដនបដនថម) អ្នកអាចរហការជាមួយគ្ិលានុបដ្ឋឋ កទៅសាលាទរៀន អ្នកផ្ាល់ការស្បឹកាទៅ

សាលាទរៀន ឬអ្នករស្មបរស្មួលកិចចការរិរសគ្មា នផ្ទោះរដមបងទដើមបីផ្ាល់ការយល់ស្ពម។សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សាងំមួយចំនួនតស្មូេឱ្យម្ដន

េតតម្ដនមនុរសទពញេយ័រស្ម្ដប់ការចាក់វ៉ា ក់សាងំ។ បញ្ញជ ក់ ឬរស្មបរស្មួលជាមួយបុគ្គលិកសាលាទរៀនមុនទពល ទដើមបីរទស្មចចិតត

ថានរណានឹងអាចអ្មដទំណើររិរសទៅកដនែងណាត់ជួ្បរបរ់ពួកទគ្។

□ គរៀបច្បាំ្ពឹតត ិការណ៍ចាក់វ៉ា ក់ស្ថាំងច្បល័តរបស់្អនកផ្ទទ ល់ ឬដណនាំឱ្យយុវជនគៅេា ីនិកដែលមាន្ស្ថប់។

□ រស្ម្ដប់ព័ត៌ម្ដនបដនថមអ្ំពីការទរៀបចំស្ពឹតត ិការណ៍ចាក់វ៉ា ក់សាងំរបរ់អ្នកផ្ទទ ល់ រូមទមើល COVID-19 Vaccine Resource 

Guide (ការដណ ំអ្ំពី្នានវ៉ា កស់ាងំជ្ំងឺ COVID-19) ទដើមបីគ្មំស្ៃកិចចខិតខំស្បឹងដស្បងទនការចាក់វ៉ា ក់សាងំដដលដឹក ំ

ទដ្ឋយរហគ្មន៍ជាភាសាទអ្រា ញ (PDF) (តំណភាជ ប់ជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរ៖

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-

ledVaccinationEfforts.pdf) (តំណភាជ ប់ជាភាសាទអ្រា ញ៖ https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-

Spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus//)

□ ទរន ើរំុស្ពឹតត ិការណ៍ Care-A-Van –ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរប ុទណាណ ោះ។WA State Department of Health Care-A-Van 

(doh.wa.gov/CareAVan) អាច ំយកវ៉ា ក់សាងំទៅចាក់ឱ្យអ្នក។ម្ដនមូលនិ្ិរស្ម្ដប់សាថ ប័នកន ុងរហគ្មន៍ដដលទរៀបចំ។

Care-A-Van ៃៃួលយកស្គ្ប់ៃស្មង់ទនការយល់ស្ពមដដលបានគូ្របញ្ញជ ក់ទៅដផ្នកខាងមុខទនឯកសារ រមួទងំការយល់

ស្ពមពីអ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារ់ៃុំ។

□ ជួយយុវជនកន ុងការគ្តៀមស្្មាប់្បគេទននការយល់្ពមដែលពួកគេ្តវូផ្ដល់៖

□ ស្បរិនទបើមនុរសទពញេយ័ស្តូេម្ដនេតតម្ដនទៅកដនែងណាត់ជួ្បរបរ់យុេជ្ន រូមរស្មបរស្មួលជាមួយមនុរសទពញេយ័។

□ ស្បរិនទបើសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សាងំៃៃួលយកការយល់ស្ពមជាលាយលកខណ៍អ្កសរ រូមជួ្យឱ្យយុេជ្នៃៃួលបានៃស្មង់ដបបបៃ

ដដលស្តូេបានទបាោះពុមព និងចុោះហតថទលខា។

□ ស្បរិនទបើពួកទគ្គ្ឺជាអ្នីតិជ្នដដលបានៃៃួលការអ្នុទស្គ្មោះ ឬអ្នីតិជ្នដដលបានទរៀបការជាមួយអ្នីតិជ្នដដលបាន

ៃៃួលការអ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូចាប់ ឬមនុរសទពញេយ័ រូមជួ្យពួកទគ្កន ុងការស្បមូលឯកសាររមស្រប។

□ ស្បរិនទបើពួកទគ្កំពុងៃៃួលបានការយល់ស្ពមទដ្ឋយទស្បើចាប់ McKinney-Vento រូមយកចាប់ចមែងទនចាប់រា ីពីការ

យល់ស្ពមទដ្ឋយៃៃួលបានព័ត៌ម្ដនស្គ្ប់ស្គ្មន់ទៅជាមួយ៖ RCW 7.70.065 -ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរប ុទណាណ ោះ ទហើយទលើក

ទ ើងពីដផ្នករំខាន់ៗ ក់ព័នធនឹងសាលាទរៀន។ (តំណភាជ ប់ទៅកាន់ចាប់៖

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□ ស្បរិនទបើពួកទគ្កំពុងដរវងរកការយល់ស្ពមោមរយៈMature Minor Doctrine រូមជួ្យពួកទគ្កន ុងការទរៀបចំឯកសារ

និងព័ត៌ម្ដនដដលបង្ហា ញថាពួកទគ្ររ់ទៅទដ្ឋយឯករាជ្យពីឪពុកម្ដា យរបរ់ខល នួ។ ចំណុចទនោះមិនតស្មូេទដ្ឋយសាថ ប័នផ្ាល់

វ៉ា ក់សាងំទងំអ្រ់ទៃ ប ុដនែ ស្បដហលជាអាចជួ្យបាន។សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សាងំមួយចំនួនមិនទ វ្ ើការវយតទមែអ្នីតិជ្នម្ដន

ភាពចារ់ៃុំទៅនឹងកដនែងទៃ ប ុដនតៃៃួលយកការវយតទមែអ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារ់ៃុំពីសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សាងំមុនៗ។

• ការយល់ស្ពមផ្ទទ ល់ម្ដត់ ( ោមៃូររពទ ឬបង្ហា ញេតតម្ដនផ្ទទ ល់)

• ការយល់ស្ពមជាលាយលកខណ៍អ្កសរ (ៃស្មង់ដបបបៃ)

• ខែោះតស្មូេឱ្យម្ដនការយល់ស្ពមទងំផ្ទទ ល់ម្ដត់ និងលាយលកខណ៍អ្កសរ។

• ការយល់ស្ពមពីមនុរសទពញេយ័រស្ម្ដប់ពួកទគ្ទដ្ឋយបង្ហា ញេតតម្ដនផ្ទទ ល់។

ស្ថា ប័នផ្ដល់វ៉ា កស់្ថាំងទទួលយកការយល់្ ពមតាមរគបៀបពីរបីខ្សុ្ៗរន ។

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dkm&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617371137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BrttIKqWiebK46zfj1wvkUK2cHBnjV8lkw9Hnc16AO0%3D&reserved=0
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf
https://vaccssupportcommunity-ledvaccinationefforts-spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D7.70.065&data=04%7C01%7Ctara.bostock%40doh.wa.gov%7C1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637626702814173995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0

