វ៉ាក់ស្ថាំងជាំងឺ COVID-19 ស្្មាប់យុវជន
យល់ដឹងពីការផ្ា ល់ការយល់ស្ពម
ឥ ូ េទនោះវ៉ាក់សាំងជ្ំងឺ COVID-19 ម្ដនផ្ា ល់ជ្ូនយុេជ្នអាយុ 5 ទៅ 17 ឆ្នំទហើយ។ សាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងជាទស្ចើនតស្មូេឱ្យម្ដនការ
យល់ស្ពមពីឪពុកម្ដាយ ឬអាណាពាបាលរស្ម្ដប់មនុរសអាយុទស្កាម 18 ឆ្នំទដើមបីចាក់វ៉ាក់សាំង។ ទទោះយ៉ាងណា ស្បរិនទបើអ្នក
ម្ដនអាយុទស្កាម 18 ឆ្នំ និងររ់ទៅទដ្ឋយឯករាជ្យពីឪពុកម្ដាយ អ្ន កអាចយល់ស្ពមទដ្ឋយខល ួនឯងបានកនុងករណីមួយចំនួន ឬ
ៃៃួ លបានការយល់ស្ពមោមរយៈសាលាទរៀនរបរ់អ្នក ស្បរិនទបើអ្នកម្ដនបញ្ញាអ្រថ ិរភាពលំទៅដ្ឋឋន និងមិនររ់ទៅជាមួ យ
ឪពុកម្ដាយ ឬអាណាពាបាល។ ឯកសារទនោះបង្ហាញពីស្បទេៃខុរៗគ្មនទនការយល់ស្ពមដដលស្តូេបានអ្នុញ្ញាតោមចាប់រដឋ
រទបៀបដរវ ងរកសាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងដដលអាចផ្ា លជ្
់ ូ នអ្ន ក និងរទបៀបទស្តៀមខល ួនរស្ម្ដប់ការណាត់ជ្ួបចាក់វ៉ាក់សាំងរបរ់អ្ន
ក។

មនុស្សគេញវ ័យដែលអាច្បផ្ដល់
ការយល់្េមស្្មាប់អ្នក៖

•

ឪពុកម្ដាយ

•

អាណាពាបាល ឬអ្ន កចិញ្ចឹមស្របចាប់

•

ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹម ឬបុគ្គលដទៃទៃៀតដដលៃៃួ លបានរិៃធិ
អ្នុញ្ញាតពីតុលាការទដើមបីផ្ាល់ការយល់ស្ពមចំទ ោះការដែទ ំ
ទេជ្ជ សាស្ររតរស្ម្ដប់កុម្ដរទៅកដនែ ងដែទ ំទៅទស្ៅផ្ទ ោះ (ជ្ំពូកៃី
13.32A ឬ 13.34 Revised Code of Washington (RCW, ចាប់
រដឋ វ៉ារុីនទោនដដលបានដកដស្ប))

•

បុគ្គលដដលបានៃៃួ លលិខិតអ្នុញ្ញាតដដលម្ដនចុោះហតថ
ទលខា ទដើមបីទ្វ ើទរចកា ីរទស្មចចិតតទលើការដែទ ំរុខភាព
រស្ម្ដប់អ្នក

•

សាច់ញាតិដដលៃៃួ លខុរស្តូេទលើការដែទ ំរុខភាពអ្ន ក

•

គ្ិលានុបដ្ឋឋកសាលាទរៀន អ្ន កផ្ា ល់ការស្បឹកា ឬអ្ន ករស្មប
រស្មួ លកិចចការជ្នគ្មានផ្ទ ោះរដមបង (ស្បរិនទបើអ្នកស្តូេបាន
កំណត់ថាជាជ្នគ្មានផ្ទ ោះរដមបងោមចាប់ McKinney-Vento
Homeless Education Act របរ់រហព័នធ)*

អ្ន កអាច្បយល់្េមគោយខ្ល ួនឯង
បាន្បស្ិនគបើ៖

•

អ្ន កមានការអ្នុគ្រោះតាមផ្ល វូ ច្បាប់។ អ្ន កម្ដនអាយុ 16 ឆ្នំ
ទ ើង ទហើយអ្ន កបានដ្ឋក់បញ្ជ ូនឯកសារ និងបានៃៃួ លការ
អ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូ ចាប់ពីឪពុកម្ដាយរបរ់អ្នក។

•

អ្ន កបានគរៀបការជាមួ យមនុស្សគេញវ ័យ ឬអ្នីតិជនដែលបាន
ទទួ លការអ្នុគ្រោះផ្ល វូ ច្បាប់។

•

ស្ថាប័នផ្ដល់វ៉ាក់ស្ថាំងជាអ្ន កកាំណត់ថាគតើអ្នកគឺជាអ្នីតិជន

មានភាេចាស្់ទឬ
ុាំ អ្ត់ោម Mature Minor Doctrine (វេ ធាន
ចាប់រាីពីភាពចារ់ៃុំកនុងការរទស្មចចិតតរបរ់អ្នីតិជ្ន)។**

*េ័ត៌មានបដនា មអ្ាំេីការយល់្េមគោយគ្បើច្បាប់
McKinney-Vento៖

**េ័ត៌មានបដនា មអ្ាំេី វ ិធានច្បាប់ Mature Minor
Doctrine៖

ស្របោមចាប់រដឋ គ្ិលានុបដ្ឋឋកទៅសាលាទរៀន អ្ន កផ្ា ល់
ការស្បឹកាទៅសាលាទរៀន និងអ្ន ករស្មបរស្មួ លកិចចការ
រិរសគ្មានផ្ទ ោះរដមបងម្ដនរិៃធិផ្ាល់ការយល់ស្ពមឱ្យចាក់វ៉ា
ក់សាំងដល់យុេជ្ន ឬមនុរសេ ័យទកា ងគ្មានផ្ទ ោះរដមបង
(ដូ ចបានកំណត់ោមចាប់ McKinney-Vento homeless
education act របរ់រហព័នធ – ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែ រ
ប៉ាុទណា
ណ ោះ) ដដលមិនរថ ិតទស្កាមការទមើលដែដផ្ន ករាងកាយ
ទដ្ឋយឪពុកម្ដាយ ឬអាណាពាបាល។

សាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងមួ យចំនួនអ្នុញ្ញាតឱ្យអ្នីតិជ្នផ្ា ល់
ការយល់ស្ពមដដលម្ដនរុពលភាពោមេ ធានចាប់
“Mature Minor Doctrine” ស្បរិនទបើពួកទគ្ម្ដនរមតថ ភាព
យល់ដឹង ឬដឹងពីផ្លេ ធបាកទនកប
ួ នទេជ្ជ សាស្ររត។

តំណភាជប់ទៅកាន់្នាន៖ National Center for
Homeless Education ដដលជ្ួ យស្ៃស្ៃង់ការអ្ប់រំរិរសមិន

ទដើមបីកំណត់ថាទតើអ្នកជ្ំងឺគ្ឺជាអ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារ់ៃុំ
ឬអ្ត់ សាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងនឹងវយតទមែ អ្នីតិជ្នទ ោះទៅ
ោមអាយុ បញ្ញា ភាពចារ់ៃុំ ការបណ្ុោះបណា
ា ល បៃ
ពិទសា្ន៍ ភាពខវ ោះខាតឬមិនពឹងលុយកាក់ឪពុកម្ដាយ
រកមា ភាពៃូ ទៅកនុង មជាមនុរសទពញេ ័យ និងទររ ើភាព
មិនរថ ិតទស្កាមការស្គ្ប់ស្គ្ងរបរ់ឪពុកម្ដាយ។

រថ ិតទស្កាមការទមើលដែដផ្ន ករាងកាយដដលគ្មានផ្ទ ោះ
រដមបង https://nche.ed.gov/wp-

content/uploads/2018/10/youth.pdf - ម្ដនជាភាសា
អ្ង់ទគ្ែ រប៉ាុទណា
ណ ោះ

ស្្មាប់េ័ត៌មានបដនា ម៖ ចូ លទៅកាន់ COVIDVaccineWA.org ឬទូ រស្េទ គៅគលខ្ 1-833-VAX-HELP ប ទ ប់មកចុចរញ្ញា # រស្ម្ដប់ជ្ំនួយដផ្ន កភាសា។

ស្ថាប័នផ្ដល់វ៉ាក់ស្ថាំងទទួ លយកការយល់្េមតាមរគបៀបេីរបីខ្ុស្ៗរន។
• ការយល់ស្ពមផ្ទទល់ម្ដត់ (ោមៃូ ររពទ ឬបង្ហាញេតត ម្ដន
ផ្ទទល់)
• ការយល់ស្ពមជាលាយលក៍ ណ៍អ្កសរ (ៃស្មង់ដបបបៃ)

• ខែ ោះតស្មូេឱ្យម្ដនការយល់ស្ពមទ ំងផ្ទទល់ម្ដត់ និង
លាយលក៍ ណ៍អ្កសរ។
• ការយល់ស្ពមពីមនុរសទពញេ ័យរស្ម្ដប់អ្នកទដ្ឋយបង្ហាញ
េតត ម្ដនផ្ទទល់។

គន្ លោះគែើមបីទទួ លបានការចាក់វ៉ាក់ស្ថាំង
□

គ្បើជគ្មើស្កនុងត្មងគៅគលើ Vaccine Locator (កមម វ ិធីដស្ែងរកទីតាង
ាំ ចាក់វ៉ាក់ស្ថាំង)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=km) ឬគៅទូ រស្េទ គៅស្ថាប័នផ្ដលវ
់ ៉ា ក់ស្ថាំង គែើមបីែលងេី្បគេទនន
ការយល់្េមដែលស្ថាប័នផ្ដលវ
់ ៉ា ក់ស្ថាំងទទួ លយក។ ជ្ទស្មើរកនុងតស្មងដដលរមស្របរស្ម្ដប់យេុ ជ្នទៅទលើកមា េ ធ្ី
Vaccine Locator នឹងជ្ួ យអ្ន កកនុងការដរវ ងរកសាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងដដលនឹងទ្វ ើការទលើសាថនភាពរបរ់អ្នក។
ឧទហរណ៍ ស្បរិនទបើអ្នកម្ដនមនុរសទពញេ ័យដដលអាចផ្ា លកា
់ រយល់ស្ពមរស្ម្ដប់អ្នក ប៉ាុដនត មិនអាចទៅកដនែ ង
ណាត់ជ្ួបជាមួ យអ្ន កបានទៃ រូ មដរវ ងរកសាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងដដលៃៃួ លយកការយល់ស្ពមជាលាយលក៍ ណ៍អ្កសរ។

□

ដស្ែងរកទីតាង
ាំ ចាក់វ៉ាក់ស្ថាំងដែលទទួ លយកភា្មៗគោយរមនការណាត់ជួប ឬគៅទូ រស្េទ គែើមបីណាត់ជួប ស្បរិនទបើ
អ្ន កមិនម្ដនឪពុកម្ដាយ/អាណាពាបាលដដលអាចបំទពញៃស្មង់ដបបបៃោមអ្នឡាញបានទៃ។ សាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់
សាំងជាទស្ចើនទរន ើឱ្យឪពុកម្ដាយ ឬអាណាពាបាលបំទពញៃស្មង់ដបបបៃផ្ា ល់ការយល់ស្ពម ទដើមបីទ្វ ើការណាត់ជ្ួប
ោមអ្នឡាញ។

□

េិភាកាជាមួ យស្ថលាគរៀនរបស្់អ្នក។ ស្បរិនទបើអ្នកកំពុងម្ដនបញ្ញាអ្រថ រិ ភាពលំទៅដ្ឋឋន ចាប់ McKinney-Vento
អាចអ្នុេតត ចំទ ោះអ្ន កបាន។ (ទមើលដផ្ន កខាងមុខរស្ម្ដប់ពត
័ ៌ម្ដនបដនថ ម។) អ្ន កអាចរហការជាមួ យគ្ិលានុបដ្ឋឋក
ទៅសាលាទរៀន អ្ន កផ្ា ល់ការស្បឹកាទៅសាលាទរៀន ឬអ្ន ករស្មបរស្មួ លកិចចការរិរសគ្មានផ្ទ ោះរដមបងទដើមបីផ្ាលកា
់ រ
យល់ស្ពម។

□

គ្តៀមស្្មាប់្បគេទននការយល់្េមដែលអ្ន ក្តូវផ្ដល់៖
□
□
□

□

□

ស្បរិនទបើមនុរសទពញេ ័យស្តូេម្ដនេតត ម្ដនទៅកដនែ ងណាត់ជ្ួបរបរ់អ្នក រូ មរស្មបរស្មួ លជាមួ យមនុរស
ទពញេ ័យ។
ស្បរិនទបើសាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងៃៃួ លយកការយល់ស្ពមជាលាយលក៍ ណ៍អ្កសរ រូ មពិនិតយទមើលថាទតើបុគ្គល
ដដលផ្ា ល់ការយល់ស្ពមរស្ម្ដប់អ្នកអាចទបាោះពុមព និងចុោះហតថ ទលខាទលើៃស្មង់ដបបបៃបានឬអ្ត់។
ស្បរិនទបើអ្នកគ្ឺជាអ្នីតិជ្នដដលបានៃៃួ លការអ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូ ចាប់ ឬជាអ្នីតិជ្នដដលបានទរៀបការ
ជាមួ យអ្នីតិជ្នដដលបានៃៃួ លការអ្នុទស្គ្មោះផ្ល េូ ចាប់ ឬជាមនុរសទពញេ ័យ អ្ន កស្បដហលជាស្តូេយកឯក
សារទ ោះមកជាមួ យ។
ស្បរិនទបើពួកទគ្កំពុងៃៃួ លបានការយល់ស្ពមទដ្ឋយទស្បើចាប់ McKinney-Vento ទហើយបារមភ ថាសាថប័នផ្ា ល់
វ៉ាក់សាំងនឹងម្ដនរំណួរទផ្សងៗ អ្ន កអាចយកចាប់ចមែ ងទនចាប់រាព
ី ីការយល់ស្ពមទដ្ឋយៃៃួ លបាន
ព័ត៌ម្ដនស្គ្ប់ស្គ្មន់ទៅជាមួ យ៖ RCW 7.70.065 – ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែ រប៉ាុទណា
ណ ោះ ទហើយទលើកទ ើងពីដផ្ន ករំ
ខាន់ៗ ក់ព័នធនឹងសាលាទរៀន។ (តំណភាជប់ទៅកាន់ចាប់៖
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 – ម្ដនជាភាសាអ្ង់ទគ្ែ រប៉ាុទណា
ណ ោះ)។ រម្ដគល់៖ ទនោះ
មិនដមនជាលក៍ ខណឌតស្មូេទៃ។
ស្បរិនទបើអ្នកកំពុងដរវ ងរកការយល់ស្ពមរស្ម្ដប់ខល ួនឯងោមរយៈ Mature Minor Doctrine អ្ន កស្បដហលជា
ស្តូេផ្ា ល់ឯកសារ និងព័ត៌ម្ដនដដលបង្ហាញថាអ្ន កររ់ទៅទដ្ឋយឯករាជ្យពីឪពុកម្ដាយរបរ់អ្នក។ ចំណុចទនោះ
មិនតស្មូេទដ្ឋយសាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងទ ំងអ្រ់ទៃ ប៉ាុដនែស្បដហលជាអាចជ្ួ យបាន។ សាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងមួ យ
ចំនួនមិនទ្វ ើការវយតទមែ អ្នីតិជ្នម្ដនភាពចារ់ៃុំទៅនឹងកដនែ ងទៃ ប៉ាុដនត ៃៃួ លយកការវយតទមែ អ្នីតិ
ជ្នម្ដនភាពចារ់ៃុំពីសាថប័នផ្ា ល់វ៉ាក់សាំងមុនៗ។
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