សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQs) សម្រាប់ឳពុកាាយ
ទាក់ទងនឹងការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ

ហេតុដែលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺតាមទាាប់ ានសារៈសំខាន់
R

ឺ មទាាប់ានសារៈសំខាន់?
1. ហេតុអ្វីបានជាការឱ្យកូ នរបស់ខ្ញំទទួ លចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងតា

•

•
•

ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ និងការពិនិត្យការលូ ត្លាស់របស់កុមារមានសារៈសាំខាន់ណាស់សម្រមាប់
កុមារទ ាំងអស់ ហ ើយចាាំបាច់ចាំហ ោះកុមារដែលមានអាយុហម្រកាម 2 ឆ្នាំ។ ការពិនិត្យតាម
ដានហនោះជួ យហ្វ ើឱ្យកូ នរបស់អនកមានសុវត្ថ ិភាព និងមានសុខភាពលអ ។ ទ ាំងហនោះគឺការ រ
កុមារពីជាំងឺ្ងន់្ងរ និងមានហម្ររោះថ្នក់ែូចជាជាំងឺកញ្ជ្រឹល (measles) ជាំងឺម្រសឡដែន
(mumps) ជាំងម្រឺ គ ុនសវ ិត្ដែហជើង (polio) និងជាំងឺកអកមាន់ (pertussis/whooping cough)។
ម្របសិនហបើកូនរបស់អនកបានខកខានកនុងការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការមួ យចាំនួនហ ោះ ឥឡូវហនោះគឺជា
ហពលហវលាែ៏លអហែើមបីែែួ លការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងហ ោះ។
សម្រមាប់ប្រ ីថ្នប
ាំ ង្ការដែលកុមារម្រត្វូ ការចាក់ហដាយដអអ កហៅហលើអាយុ សូ មចូ លហៅកាន់ហគ
ែាំពរ័ www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/resources-parents.html។

ឺ មទាាប់បានហៅទីណា?
2. ហតើខ្ញំអាចយកកូ នរបស់ខ្ញំហៅចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងតា
•

កូ នរបស់អនកអាចែែួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការបានពីម្រគូហពែយរបស់ពួកហគ ឬហៅតាមឱ្សថសាថន
(ហាងលក់ថ្នហាំ ពែយ) កនុងត្ាំបន់។ សូ មកត្់សមាាល់ថ្ឱ្សថសាថនជាហម្រចើនមិនអាចអត ល់ជូន
ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការសម្រមាប់កុមារដែលមានអាយុហម្រកាម 3 ឆ្នាំហ ោះទេ។ ម្របសិនហបើអនកមិន
មានធា រ៉ាប់រងសុខភាព ឬម្រគូហពែយម្របចាាំសម្រមាប់កូនរបស់អនកហ ោះហែ អន កអាចហៅកាន់
គល ីនិកចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការដែលឥត្គិត្ដថល ឬចាំណាយទប។ សូ មចូ លហៅកាន់ហគ ែាំព័រ
ph.lacounty.gov/ip/clinics.htm ឬហៅហៅកាន់ហលខ 2-1-1 ហែើមបីដសវ ងរកគល ីនិកដែលហៅ
ជិត្អន ក។ ហលខែូ រស័ពទ 2-1-1 ហនោះបហម្រមើការជូ ន 24 ហមា៉ោងកនុងមួ យដថង និងអត ល់ព័ត្៌មានជា
ហម្រចើនភាសាអងដែរ។

3. ហតើកូនរបស់ខ្ញំគួរដតចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ដែរឬហទ?
•

•

ចាស/បាែ។ ជាំងឺ COVID-19 ជាធម្ម តាមានកម្ម្ិតម្ាលចាំទ ោះកុមារ បុន្នែ មានកុមារមួ យ
ចាំនួនក៏ធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺ្ងន់្ងរ និង/ឬ មានបញ្ហាសុខ្ភាពរយៈទពលន្ែងទោយារន្តជាំងឺ
COVID-19 ន្ែលអាចបោះ ល់ែល់កម្ម្ិតននការរស់ទៅរបស់ពួកទេអងដែរ។ កតាែទនោះក៏
អាចហកើត្ទ ើងចាំទ ោះកុមារន្ែលមានសុខ្ភាពលអ និងន្ែលមិនមានជាំងឺម្បចាំកាយផង
ន្ែរ។ ការចក់ថ្នប
ាំ ង្ការឱ្យកូ នរបស់អ្នកកាត់បនថ យហានិភ័យននការទកើតមានបញ្ហាសុខ្
ភាពទ ាំងអ្ស់ទនោះ។ ទែើម្បីេេួ លបានម្បព័នធការ រម្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ែ៏លអបាំអុត្
ហ ោះ កូ នរបស់អ្នកេួ រន្តេេួ លចក់ែូសទ ាំងឡាយននថ្នប
ាំ ង្ការន្ែលបានន្ែនាំទ ាំងអ្ស់
រ ួម្ទ ាំងែូ សជាំរុញ (ម្ួ យឬទម្ចើន) ផងន្ែរ ម្បសិនទបើមានសិេធិអាចែែួ ល។
ហែើមបីដសវ ងយល់បដនថ ម សូ មចូ លហៅកាន់ហគ ែាំព័រ VaccinateLACounty.com។

4. ហតើកូនរបស់ខ្ញំអាចចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 និងជំងឺែទទហទៀតកនញងហពលដតមួ យ

បានដែរឬហទ?
• ចាស/បាែ។ អាចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ជូ នបានកនុងហពលត្ាំណាលរនជាមួ យនឹង
ឺ មែមាលប់ហអេងហែៀត្។ កូ នរបស់អនកមិនចាាំបាច់រង់ចាាំរវាងការ
ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងតា
ឺ ដែហែៀត្ហឡើយ រ ួមទ ាំងថ្នប
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 និងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងែ
ាំ ង្ការជាំងឺផ្តត
សាយ្ាំ (flu) អងដែរ។

5. ហតើខ្ញំនឹងម្រតូវការកំណត់ម្រតាទនការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការរបស់កូនខ្ញំដែរឬហទ ហៅហពលពួ កហគ

ចុុះហ្មុះចូ លហរៀន ឬចុុះហ្មុះចូ លទីកដនា ងដែទាំកា
ុ រ?
• ចាស/បាែ។ សិសេទ ាំងអស់ដែលចូ លហរៀនហៅែីកដនល ងដថទ ាំកុមារ ក៏ែូចជាកម្រមិត្មហត្ត យយ

និងថ្នក់ែី 7 ហ ើយនិងសិសេទ ាំងអស់ដែលកាំពុងចាប់ហអត ើមចូ លហរៀនហៅសាលាហរៀនកនុង
ត្ាំបន់ (district) ថម ី ម្រត្វូ បង្កាញថ្ពួ កហគបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺតាមែមាលប់ដែលបានត្ម្រមូវ
ចាាំបាច់ទ ាំងអស់។ សម្រមាប់ព័ត្៌មានលមអ ិត្ សូ មចូ លហៅកាន់ហគ ែាំព័រ
www.shotsforschool.org។
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