
• ឪពុកម្ដា យ

• អាណាពាបាលឬអ្នកចិញ្ច ឹមស្របចាប់

• ឪពុកម្ដា យចិញ្ច ឹម ឬបុគ្គលដទៃទៃៀតដដលៃៃួលបានរិៃធិ

អ្នុញ្ញា តពីតុលាការទដើមបផី្ាល់ការយល់ស្ពមចំទ ោះការដែទំ

ទេជ្ជសាស្ររតរស្ម្ដប់កុម្ដរទៅកដនែងដែទទំៅទស្ៅផ្ទោះ (ជ្ំពូកៃី
13.32A ឬ 13.34 Revised Code of Washington (RCW, ចាប់
រដឋវ៉ា រីុនទោនដដលបានដកដស្ប))

• បុគ្គលដដលបានៃៃួលលិខិតអ្នុញ្ញា តដដលម្ដនចុោះហតថ

ទលខា ទដើមបទី វ្ ើទរចកា ីរទស្មចចិតតទលើការដែទរុំខភាព

រស្ម្ដប់អ្នក

• សាច់ញាតិដដលៃៃួលខុរស្តូេទលើការដែទរុំខភាពអ្នក

• គ្ិលានុបដ្ឋឋ កសាលាទរៀន អ្នកផ្ាល់ការស្បឹកា ឬអ្នករស្មប

រស្មួលកិចចការជ្នគ្មា នផ្ទោះរដមបង (ស្បរិនទបើអ្នកស្តូេបាន
កំណត់ថាជាជ្នគ្មា នផ្ទោះរដមបងោមចាប់McKinney-Vento 
Homeless Education Act របរ់រហព័នធ )*

• អ្នកមានការអ្នុគ្រោះតាមផ្ល វូច្បាប់។អ្នកម្ដនអាយុ 16ឆ្ន ំ

ទ ើង ទហើយអ្នកបានដ្ឋក់បញ្ជ នូឯកសារ និងបានៃៃួលការ

អ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូចាប់ពីឪពុកម្ដា យរបរ់អ្នក។

• អ្នកបានគរៀបការជាមួយមនុស្សគេញវយ័ ឬអ្នីតិជនដែលបាន

ទទួលការអ្នុគ្រោះផ្ល វូច្បាប់។

• ស្ថា ប័នផ្ដល់វ៉ា ក់ស្ថាំងជាអ្នកកាំណត់ថាគតើអ្នកគឺជាអ្នីតិជន

មានភាេចាស់្ទុាំឬអ្ត់ោមMature Minor Doctrine (វេ ធាន

ចាប់រា ីពីភាពចារ់ៃុំកន ុងការរទស្មចចិតតរបរ់អ្នីតិជ្ន)។**

វ៉ា ក់ស្ថាំងជាំងឺ COVID-19 ស្្មាប់យុវជន
យល់ដឹងពីការផ្ាល់ការយល់ស្ពម

មនុស្សគេញវយ័ដែលអាច្បផ្ដល់
ការយល់្េមស្្មាប់អ្នក៖

អ្នកអាច្បយល់្េមគោយខ្ល នួឯង
បាន្បស្ិនគបើ៖

ឥ ូេទនោះវ៉ា ក់សំាងជ្ំងឺ COVID-19ម្ដនផ្ាល់ជូ្នយុេជ្នអាយុ 5 ទៅ 17ឆ្ន ំទហើយ។សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងជាទស្ចើនតស្មូេឱ្យម្ដនការ
យល់ស្ពមពីឪពុកម្ដា យឬអាណាពាបាលរស្ម្ដប់មនុរសអាយុទស្កាម 18 ឆ្ន ំទដើមបីចាក់វ៉ា ក់សំាង។ ទទោះយ៉ា ងណា ស្បរិនទបើអ្នក

ម្ដនអាយុទស្កាម 18 ឆ្ន ំ និងររ់ទៅទដ្ឋយឯករាជ្យពីឪពកុម្ដា យអ្នកអាចយល់ស្ពមទដ្ឋយខល នួឯងបានកន ុងករណមួីយចំនួនឬ
ៃៃួលបានការយល់ស្ពមោមរយៈសាលាទរៀនរបរអ់្នក ស្បរិនទបើអ្នកម្ដនបញ្ញា អ្រថ ិរភាពលទំៅដ្ឋឋ ននិងមិនររ់ទៅជាមួយ

ឪពុកម្ដា យឬអាណាពាបាល។ឯកសារទនោះបង្ហា ញពីស្បទេៃខុរៗគ្មន ទនការយលស់្ពមដដលស្តេូបានអ្នុញ្ញា តោមចាប់រដឋ

រទបៀបដរវ ងរកសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងដដលអាចផ្ាលជូ់្នអ្នកនិងរទបៀបទស្តៀមខល នួរស្ម្ដប់ការណាត់ជួ្បចាក់វ៉ា ក់សំាងរបរ់អ្ន

ក។

**េ័ត៌មានបដនាមអ្ាំេីវធិានច្បាប់Mature Minor 
Doctrine៖

សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងមួយចំនួនអ្នុញ្ញា តឱ្យអ្នីតិជ្នផ្ាល់

ការយល់ស្ពមដដលម្ដនរុពលភាពោមេ ធានចាប់

“Mature Minor Doctrine” ស្បរិនទបើពួកទគ្ម្ដនរមតថភាព
យល់ដឹង ឬដឹងពីផ្លេ ធបាកទនកបួ នទេជ្ជសាស្ររត ។

ទដើមបីកំណត់ថាទតើអ្នកជ្ំងឺគ្ឺជាអ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារ់ៃុំ

ឬអ្ត់សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងនឹងវយតទមែអ្នីតិជ្នទ ោះទៅ

ោមអាយុ បញ្ញា ភាពចារ់ៃុំ ការបណុ្ោះបណាា ល បៃ

ពិទសា្ន៍ភាពខវោះខាតឬមិនពឹងលុយកាក់ឪពុកម្ដា យ

រកមាភាពៃូទៅកន ុង មជាមនុរសទពញេយ័ និងទររ ើភាព

មិនរថ ិតទស្កាមការស្គ្ប់ស្គ្ងរបរ់ឪពុកម្ដា យ។

*េ័ត៌មានបដនាមអ្ាំេីការយល់្ េមគោយគ្បើច្បាប់
McKinney-Vento៖

ស្របោមចាប់រដឋ គ្ិលានុបដ្ឋឋ កទៅសាលាទរៀន អ្នកផ្ាល់

ការស្បឹកាទៅសាលាទរៀន និងអ្នករស្មបរស្មួលកិចចការ

រិរសគ្មា នផ្ទោះរដមបងម្ដនរិៃធ ិផ្ាល់ការយល់ស្ពមឱ្យចាក់វ៉ា

ក់សាំងដល់យុេជ្ន ឬមនុរសេយ័ទកាងគ្មា នផ្ទោះរដមបង

(ដូចបានកំណត់ោមចាប់McKinney-Vento homeless 
education act របរ់រហព័នធ –ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរ
ប៉ាុទណាណ ោះ) ដដលមិនរថ ិតទស្កាមការទមើលដែដផ្នករាងកាយ
ទដ្ឋយឪពុកម្ដា យ ឬអាណាពាបាល។

តំណភាជ ប់ទៅកាន់្នាន៖ National Center for 
Homeless Education ដដលជួ្យស្ៃស្ៃង់ការអ្ប់រំរិរសមិន
រថ ិតទស្កាមការទមើលដែដផ្នករាងកាយដដលគ្មា នផ្ទោះ
រដមបង https://nche.ed.gov/wp-
content/uploads/2018/10/youth.pdf -ម្ដនជាភាសា
អ្ង់ទគ្ែរប៉ាុទណាណ ោះ

ស្្មាប់េ័ត៌មានបដនាម៖ ចូលទៅកាន់ COVIDVaccineWA.org ឬទូរស្េទ គៅគលខ្ 1-833-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


គន្លោះគែើមបីទទួលបានការចាក់វ៉ា ក់ស្ថាំង

□ គ្បើជគ្មើស្កន ុងត្មងគៅគលើ Vaccine Locator (កមម វធីិដស្ែ ងរកទីតាាំងចាកវ់៉ា កស់្ថាំង)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=km) ឬគៅទូរស្េទ គៅស្ថា បន័ផ្ដលវ់៉ា កស់្ថាំង គែើមបីែលងេី្បគេទនន
ការយល់្េមដែលស្ថា បន័ផ្ដលវ់៉ា កស់្ថាំងទទួលយក។ជ្ទស្មើរកន ុងតស្មងដដលរមស្របរស្ម្ដប់យុេជ្នទៅទលើកមា េ ធ្ ី

Vaccine Locator នឹងជួ្យអ្នកកន ុងការដរវ ងរកសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងដដលនឹងទ វ្ ើការទលើសាថ នភាពរបរ់អ្នក។
ឧទហរណ៍ ស្បរិនទបើអ្នកម្ដនមនុរសទពញេយ័ដដលអាចផ្ាលក់ារយលស់្ពមរស្ម្ដប់អ្នកប៉ាុដនតមិនអាចទៅកដនែង

ណាត់ជួ្បជាមួយអ្នកបានទៃ រូមដរវ ងរកសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងដដលៃៃួលយកការយលស់្ពមជាលាយលក៍ណអ៍្កសរ។

□ ដស្ែ ងរកទីតាាំងចាកវ់៉ា កស់្ថាំងដែលទទួលយកភ្ាមៗគោយរម នការណាតជួ់បឬគៅទូរស្េទ គែើមបីណាតជួ់ប ស្បរិនទបើ

អ្នកមិនម្ដនឪពុកម្ដា យ/អាណាពាបាលដដលអាចបំទពញៃស្មង់ដបបបៃោមអ្នឡាញបានទៃ។សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់

សំាងជាទស្ចើនទរន ើឱ្យឪពុកម្ដា យឬអាណាពាបាលបំទពញៃស្មង់ដបបបៃផ្ាល់ការយល់ស្ពម ទដើមបីទ វ្ ើការណាត់ជួ្ប

ោមអ្នឡាញ។

□ េិភាកាជាមួយស្ថលាគរៀនរបស្អ់្នក។ ស្បរិនទបើអ្នកកំពុងម្ដនបញ្ញា អ្រថ រិភាពលទំៅដ្ឋឋ នចាប់McKinney-Vento 
អាចអ្នុេតតចំទ ោះអ្នកបាន។ (ទមើលដផ្នកខាងមុខរស្ម្ដប់ពត័៌ម្ដនបដនថម។) អ្នកអាចរហការជាមួយគ្ិលានុបដ្ឋឋ ក
ទៅសាលាទរៀនអ្នកផ្ាល់ការស្បឹកាទៅសាលាទរៀនឬអ្នករស្មបរស្មួលកិចចការររិសគ្មា នផ្ទោះរដមបងទដើមបីផ្ាលក់ារ

យល់ស្ពម។

□ គ្តៀមស្្មាប់្បគេទននការយល់្េមដែលអ្នក្តវូផ្ដល់៖

□ ស្បរិនទបើមនុរសទពញេយ័ស្តេូម្ដនេតតម្ដនទៅកដនែងណាត់ជួ្បរបរអ់្នក រូមរស្មបរស្មួលជាមួយមនុរស

ទពញេយ័។

□ ស្បរិនទបើសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងៃៃួលយកការយលស់្ពមជាលាយលក៍ណអ៍្កសរ រូមពិនិតយទមើលថាទតើបុគ្គល

ដដលផ្ាល់ការយលស់្ពមរស្ម្ដប់អ្នកអាចទបាោះពមុព និងចុោះហតថទលខាទលើៃស្មង់ដបបបៃបានឬអ្ត់។

□ ស្បរិនទបើអ្នកគ្ឺជាអ្នីតិជ្នដដលបានៃៃួលការអ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូចាប់ ឬជាអ្នីតិជ្នដដលបានទរៀបការ

ជាមួយអ្នីតិជ្នដដលបានៃៃួលការអ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូចាប់ ឬជាមនុរសទពញេយ័អ្នកស្បដហលជាស្តេូយកឯក

សារទ ោះមកជាមួយ។

□ ស្បរិនទបើពួកទគ្កំពុងៃៃួលបានការយលស់្ពមទដ្ឋយទស្បើចាប់McKinney-Vento ទហើយបារមភថាសាថ ប័នផ្ាល់
វ៉ា ក់សំាងនឹងម្ដនរំណួរទផ្សងៗអ្នកអាចយកចាប់ចមែងទនចាប់រា ពីីការយលស់្ពមទដ្ឋយៃៃួលបាន

ព័ត៌ម្ដនស្គ្ប់ស្គ្មន់ទៅជាមួយ៖ RCW 7.70.065 –ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរប៉ាុទណាណ ោះ ទហើយទលើកទ ើងពីដផ្នករំ
ខាន់ៗ ក់ព័នធនឹងសាលាទរៀន។ (តំណភាជ ប់ទៅកាន់ចាប់៖
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 –ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែរប៉ាុទណាណ ោះ)។រម្ដគ ល់៖ ទនោះ
មិនដមនជាលក៍ខណឌ តស្មូេទៃ។

□ ស្បរិនទបើអ្នកកំពុងដរវ ងរកការយលស់្ពមរស្ម្ដប់ខល នួឯងោមរយៈMature Minor Doctrineអ្នកស្បដហលជា
ស្តេូផ្ាល់ឯកសារនិងព័ត៌ម្ដនដដលបង្ហា ញថាអ្នកររ់ទៅទដ្ឋយឯករាជ្យពីឪពុកម្ដា យរបរ់អ្នក។ចំណុចទនោះ

មិនតស្មូេទដ្ឋយសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងទងំអ្រទ់ៃប៉ាុដនែ ស្បដហលជាអាចជួ្យបាន។សាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងមួយ

ចំនួនមិនទ វ្ ើការវយតទមែអ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារៃំុ់ទៅនឹងកដនែងទៃប៉ាុដនតៃៃួលយកការវយតទមែអ្នីតិ

ជ្នម្ដនភាពចារៃំុ់ពីសាថ ប័នផ្ាល់វ៉ា ក់សំាងមុនៗ។

• ការយលស់្ពមផ្ទទ ល់ម្ដត់ ( ោមៃូររពទ ឬបង្ហា ញេតតម្ដន

ផ្ទទ ល់)

• ការយល់ស្ពមជាលាយលក៍ណអ៍្កសរ (ៃស្មង់ដបបបៃ)

• ខែោះតស្មូេឱ្យម្ដនការយលស់្ពមទងំផ្ទទ លម់្ដត់និង

លាយលក៍ណ៍អ្កសរ។

• ការយល់ស្ពមពីមនុរសទពញេយ័រស្ម្ដប់អ្នកទដ្ឋយបង្ហា ញ

េតតម្ដនផ្ទទ ល់។

ស្ថា ប័នផ្ដល់វ៉ា ក់ស្ថាំងទទួលយកការយល់្េមតាមរគបៀបេីរបីខុ្ស្ៗរន ។
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ទដើមបីទរន ើរំុឯកសារទនោះជាៃស្មង់ទផ្សងទៃៀត រូមៃូររពទទៅទលខ1-800-525-0127។អ្តិែិជ្នគ្ែែង់ ឬពិបាកកន ុងការសាត ប់ រូមៃូររពទទៅទលខ 711 

(Washington Relay) ឬទផ្ញើអីុ្ដមលទៅ civil.rights@doh.wa.gov

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

