កិច្ចព្រមពព្រៀងអនុញ្ញាតសព្ាប់ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ព្បពេទ Pfizer-BioNTech
សព្ាប់បុគ្គលដែលានអាយុពព្កាម 18 ឆ្នាំ
❶ រ័ត៌ានអាំរីកុារ (សូមសរពសរជាអកសររុមព)៖
ឈ្មោះកូ ន (នាមត្រកូ ល/Last, ឈ្មោះ/First, ឈ្មោះកណ្ត
ា ល/Middle)

អាស័យដ្ឋាន (ផ្ទ ោះ និងផ្ល វូ )

ទីត្ក ុង/City

ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំឈ

ើរ (ខែ mm/ថ្ងៃ dd/ឆ្នាំ yyyy)

រដ្ា /State

ឈលែកូ ដ្រាំបន់/Zip

ឈលែទូ រស័ព្ទ
❷ រ័ត៌ានអាំរហា
ី និេ័យ និងអតថ ព្បពោជន៍របស់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ព្បពេទ Pfizer
ថ្នប
ាំ ង្ការត្បឈេទ Pfizer ត្រូវបានអនុម័រ (អនុញ្ញារ) ឱ្យឈត្បើត្បាស់ឈដ្ឋយរដ្ា បាលចាំ អា
ី ហារនិងឱ្សង (FDA) ឈដ្ើមបីបង្ការ
ជាំងឺ COVID-19 ចាំឈ ោះមនុសសខដ្លមានអាយុចាប់ព្ី 16 ឆ្នាំឈ ើងឈៅ។ ថ្នប
ាំ ង្ការឈនោះត្រូវបានផ្ា ល់សិទធឈដ្ឋយ FDA សត្មាប់
ការឈត្បើត្បាស់ជាបនាទន់ចាំឈ ោះមនុសសខដ្លមានអាយុចាប់ព្ី 5 ដ្ល់ 15 ឆ្នាំ។ ឈដ្ើមបីខសែ ងយល់បខនែ មអាំព្ីហានិេ័យ អរែ
ត្បឈោជន៍ និងផ្លបោះ ល់ថ្នថ្នប
ាំ ង្ការត្បឈេទ Pfizer សូ មអាន តារាងព្័រ៌មានការព្ិរសត្មាប់អនកទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការ និង
អន កផ្ដ ល់ការខងទ ាំ សត្មាប់មនុសសខដ្លមានអាយុចាប់ព្ី 5 ដ្ល់ 11 ឆ្នាំ ឬចាប់ព្អា
ី យុ 12 ឆ្នឈាំ ើងឈៅ។
❸ កិច្ចព្រមពព្រៀងអនុញ្ញាត
ែ្ញាំបានអាន និងយល់ដ្ឹងព្័រ៌មានអាំព្ីហានិេ័យ និងអរែ ត្បឈោជន៍ថ្នថ្នប
ាំ ង្ការត្បឈេទ Pfizer ឈៅកនញងខផ្ន កទី 2 ខាងឈលើ។
ែ្ញាំយល់ត្សប ដ្ូ ចរឈៅថ្៖
1. ែ្ញាំជាឪព្ុកមាាយ ឬអាណ្តព្ាបាលត្សបចាប់របស់កុមារខដ្លមានឈ្មោះខាងឈលើ និងមានសិទធិអាំណ្តចត្សបចាប់កនញង
ការយល់ត្ព្មឱ្យគារ់/ព្ួ កឈេ ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការត្បឈេទ Pfizer។
2. ែ្ញាំយល់ដ្ឹងថ្ ត្បសិនឈបើកមា
ុ រខដ្លមានឈ្មោះខាងឈលើ មានអាយុចឈនាលោះព្ី 5 ឈៅ 15 ឆ្នាំ រត្មូវឱ្យមនុសសឈព្ញវ ័យខដ្ល
មានទាំនួលែុសត្រូវ មានវរា មានឈៅឈព្លព្ួ កឈេទទួ លការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការឈនោះ។ ត្បសិនឈបើឪព្ុកមាាយ ឬអាណ្តព្ាបាល
ត្សបចាប់មិនអាចអមដ្ាំឈ ើរកូ នឈនោះបានឈទ ែ្ញាំយល់ត្ព្មផ្ា ល់សិទធិឈៅឱ្យមនុសសឈព្ញវ ័យខដ្លមានទាំនួលែុសត្រូវ
ខដ្លមានឈ្មោះដ្ូ ចខាងឈត្កាម អមដ្ាំឈ ើរព្ួ កឈេ។*
3. ែ្ញាំយល់ដ្ឹងថ្ ត្បសិនឈបើកមា
ុ រខដ្លមានឈ្មោះខាងឈលើ មានអាយុ 16 ឬ 17 ឆ្នាំ មានការខ នាាំឱ្យមានវរា មានឪព្ុកមាា
យ អាណ្តព្ាបាលត្សបចាប់ ឬមនុសសឈព្ញវ ័យខដ្លមានទាំនួលែុសត្រូវ ឈៅឈព្លកុមារឈនោះទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការ។ ែ្ញាំយល់ដ្ឹង
ថ្ តាមរយៈកិចចត្ព្មឈត្ព្ៀងអនុញ្ញាររបស់ែ្ញាំខាងឈត្កាម កុមារឈនោះនឹងទទួ លបានថ្នប
ាំ ង្ការត្បឈេទ Pfizer ឈទោះបីជាែ្ញាំ
មានវរា មានឬអរ់ឈនាោះឈ យ
ើ ។
4. ែ្ញាំយល់ដ្ឹងថ្ តាមរត្មូវការចាាំបាច់ខដ្លទមទរឈដ្ឋយចាប់រដ្ា (ឈោងតាមចាប់សុែភាព្ និងសុវរែ ិភាព្ § 120440)
ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងអស់នឹងត្រូវរាយការ ឈ៍ ៅកាន់ ខផ្ន កចុោះបញ្ជ ីថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការថ្នរដ្ា កាលីហ្ែញ (California
ឹ
Immunization Registry) ខដ្លឈៅការ់ថ្ CAIR2។ ែ្ញយ
ាំ ល់ដ្ងថ្ ព្័រ៌មានឈៅកនញងកាំ រ់ត្តា CAIR2 របស់កុមារ នឹង
ត្រូវបានខចករំ ខលកជាមួ យមនទ ីរសុខាេិបាលមូ លដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានសុែភាព្សាធារ ៈរបស់រដ្ា ។ ព្័រ៌មានឈនោះនឹង
ត្រូវចារ់ទុកជាព្័រ៌មានសមាៃរ់ខផ្ន កឈវជជ សាស្រសា និងត្រូវឈត្បើត្បាស់ឈដ្ើមបីខចករំ ខលកជាមួ យគានឈៅវ ិញឈៅមក ឬត្សបតាម
ចាប់ខដ្លបានអនុញ្ញារខរបុឈណ្ត
ណ ោះ។ ែ្ញាំអាចបដ្ិឈសធមិនអនុញ្ញារឱ្យមានការខចករំ ខលកព្័រ៌មានបនា ឈហ្ើយអាចឈសន ើ
ឱ្យកាំ រ់ត្តា CAIR2 ឈនោះបិទការខចកចាយខរមា ងឈដ្ឋយបញ្ជន
ូ សាំ ុ ាំខបបបទ សាំឈ ើរឈដ្ើមបីបិទការខចកចាយកាំ រ់ត្តា
CAIR របស់ែ្ញាំ។
5. ែ្ញាំយល់ដ្ឹងថ្ តាមរយៈការចុោះហ្រែ ឈលខាឈលើសាំ ុ ខាំ បបបទឈនោះ ែ្ញាំផ្ាល់ការអនុញ្ញារឱ្យឈខានធី Los Angeles និងថ្ដ្េូ
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការខដ្លមានចាំខ កទ ាំងឡាយ ទក់ទងមកែ្ញាំ ក់ព្័នធឈៅនឹងការរំលឹកថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ និងការទទួ ល
បានកាំ រ់ត្តាចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការខបបឈអ ិចត្រូនិចសត្មាប់កុមារឈនោះ។
Los Angeles County Department of Public Health
www.VaccinateLACounty.com
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កិច្ចព្រមពព្រៀងអនុញ្ញាតសព្ាប់ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ព្បពេទ Pfizer-BioNTech
សព្ាប់បុគ្គលដែលានអាយុពព្កាម 18 ឆ្នាំ
6. ែ្ញាំយល់ដ្ឹងថ្ ែ្ញាំនឹងមិនចាាំបាច់ចាំណ្តយទ ាំងឈលើថ្នប
ាំ ង្ការផ្ទទល់ ឬថ្ងល ឈសវាកមម ចាក់វាឈនាោះឈទ។ ត្បសិនឈបើែ្ញមា
ាំ នការ
ធានារា៉ាប់រងសុែភាព្ ែ្ញាំយល់ដ្ឹងថ្ ត្ក ុមហ្ុនធានារា៉ាប់រងរបស់ែ្ញាំអាចត្រូវទទួ ល វ ិក័យបត្រសត្មាប់ថ្ងល ចាំណ្តយថ្នការ
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការឈនោះ។

ខ្ញាំផ្តលកា
់ រអនុញ្ញាតឱ្យកុារដែលានព្មោះពៅខាងពលើននសាំណុាំដបបបទពនោះ ទទួ លការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ព្បពេទ Pfizer-BioNTech ព ើយបានរិនិតយព ើង វ ិញ និងយល់ព្រមជាមួ យរ័តា
៌ នដែលានពៅកនញងសាំណុាំដបបបទ
ពនោះ។

ឈ្មោះឪព្ុកមាាយ ឬអាណ្តព្ាបាលត្សបចាប់ (នាមត្រកូ ល/Last, ឈ្មោះ/First, ឈ្មោះកណ្ត
ា ល/Middle)

ហ្រែ ឈលខា

កាលបរ ិឈចេ ទ

អាស័យដ្ឋាន ត្បសិនឈបើែុសគានព្ីអាសយដ្ឋានខាងឈលើ

ឈលែទូ រស័ព្ទ (ឈលែទូ រស័ព្ទចល័រខដ្លឈព្ញចិរាទទួ លការទាំនាក់ទាំនង)

ទាំនាក់ទាំនងជាមួ យកុមារ (ត្រូវជាអែ ីនឹងកុមារ)
សត្មាប់ខរកុមារខដ្លមានអាយុចាប់ព្ី 5 ដ្ល់ 15 ឆ្នាំខដ្លនឹងមិនត្រូវបានអមដ្ាំឈ
ព្ាបាលត្សបចាប់របស់ព្ួកឈេខរបុឈណ្ត
ណ ោះ៖

ើរឈដ្ឋយឪព្ុកមាាយ ឬអាណ្ត

____________________________________________________________________
័ ខដ្លមានទាំនួលែុសត្រូវ ខដ្លែ្ញាំអនុញ្ញារឱ្យអមដ្ាំឈ
ឈ្មោះមនុសសឈព្ញវយ



ើរជាមួ យកុមារឈនោះ

ែ្ញាំជាអនីរិជនខដ្លមានសិទធិត្សបចាប់ឬមានសិទធិត្េប់ត្គាន់ ខដ្លអាចទទួ លែុសត្រូវឈដ្ឋយែល ួនឯងបាន ឬបាន
ឈរៀបការឈហ្ើយ ឬបានឈរៀបការកាលព្ីមុន។

(ត្បសិនឈបើអនកឈត្ជើសឈរ ើសឈដ្ឋយធីកត្បអប់ឈនោះ អន កនឹងត្រូវបានឈសន ើសុាំឱ្យបញ្ញជក់អាំព្ីបញ្ញាឈនោះឈៅឈព្លណ្តរ់ជួប
សត្មាប់ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អនក។)
*ករ ីឈលើកខលង៖ ត្បសិនឈបើអនីរិជនឈនោះកាំព្ុងទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការឈៅសាលាឈរៀន កិចចត្ព្មឈត្ព្ៀងអនុញ្ញារេឺរត្មូវជា
ចាាំបាច់។ ឈទោះបីជាោងណ្តក៏ឈដ្ឋយ ឈសចកដ ីខ នាាំរបស់សាលាឈរៀនេួ រខរត្រូវបានអនុវរា តាមថ្ ឈរើត្រូវឱ្យឪព្ុកមាាយ/
អាណ្តព្ាបាលត្សបចាប់ ឬមនុសសឈព្ញវ ័យខដ្លបានបញ្ញជក់ឈ្មោះឈនោះមានវរា មាន ខដ្រឬឈទ។
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