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1. ហេតុអ្វ ីបានជាការឱ្យកូនរបស់ខ្ញ ំទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជងំតឺាមទាា ប់ានសារៈសំខាន?់ 

• ការចាកថ់្ន ាំបង្កា រ 
និងការពិនិត្យការលូត្លាស់របស់កុមារមានសារៈសាំខាន់ណាស់សម្រមាប់កុមារទាំងអស់ 
ហ ើយចាាំបាច់ចាំហ ោះកុមារដែលមានអាយុហម្រកាម 2 ឆ្ន ាំ។ 
ការពិនិត្យតាមដានហនោះជួយហ វ្ ើឱ្យកូនរបស់អនកមានសុវត្ថ ិភាព និងមានសុខភាពលអ ។ 
ទ ាំងហនោះគឺការ រកុមារពីជាំងឺ ង្ន់ ង្រ និងមានហម្ររោះថ្ន ក់ែូចជាជាំងឺកញ្ជ រ្ ឹល (measles) 
ជាំងឺម្រសឡដែន (mumps) ជាំងឺម្រគនុសវ ិត្ដែហជើង (polio) និងជាំងឺកអកមាន់ 
(pertussis/whooping cough)។ 

• ម្របសិនហបើកូនរបស់អនកបានខកខានកន ុងការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រមួយចាំនួនហ ោះ 
ឥឡូវហនោះគឺជាហពលហវលាែ៏លអ ហែើមបីែែួលការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រទ ាំងហ ោះ។ 

• សម្រមាប់ប រ្ ីថ្ន ាំបង្កា រដែលកុមារម្រត្វូការចាកហ់ដាយដអអកហៅហលើអាយុ សូមចូលហៅកាន់ហគ  
ែាំព័រ www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents/index.html។ 
 

2. ហតើខ្ញ ំអាចយកកូនរបសខ្់ញ ំហៅចាកថ់្ន បំង្កា រជំងតឺាមទាា បប់ានហៅទីណា? 
• កូនរបស់អនកអាចែែួលចាកថ់្ន ាំបង្កា របានពីម្រគូហពែយរបស់ពួកហគ ឬហៅតាមឱ្សថសាថ ន 
(ហាងលក់ថ្ន ាំហពែយ) កន ុងត្ាំបន់។ សូមកត្់សមាា ល់ថ្ឱ្សថសាថ នជាហម្រចើនមិនអាចអតល់ជូន 
ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រសម្រមាប់កុមារដែលមានអាយុហម្រកាម 3 ឆ្ន ាំហ ោះទេ។ 
ម្របសិនហបើអនកមិនមានធា រ៉ា ប់រងសុខភាព ឬម្រគូហពែយម្របចាាំសម្រមាប់កូនរបស់អនកហ ោះហែ 
អនកអាចហៅកានគ់ល ីនិកចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែលឥត្គិត្ដថល ឬចាំណាយទប។ 
សូមចូលហៅកាន់ហគ ែាំព័រ ph.lacounty.gov/ip/clinics.htm ឬហៅហៅកានហ់លខ 2-1-1 
ហែើមបីដសវ ងរកគល ីនិកដែលហៅជិត្អនក។ ហលខែូរស័ពទ 2-1-1 ហនោះបហម្រមើការជូន 24 
ហមា៉ោ ងកន ុងមួយដថង និងអតល់ព័ត្៌មានជាហម្រចើនភាសាអងដែរ។ 
 

3. ហតើកូនរបសខ្់ញ ំគួរដតចាកថ់្ន បំង្កា រជំង ឺCOVID-19 ដែរឬហទ? 
• ចាស/បាែ។ ជាំងឺ COVID-19 ជាធម្មតាមានកម្ម្ិតម្ាលចាំទ ោះកុមារ 

ប ុន្នែមានកុមារមួយចាំនួនក៏ធ្លា ក់ខ្ល នួឈឺ ង្ន់ ង្ រ និង/ឬ 
មានបញ្ហា សុខ្ភាពរយៈទពលន្ែងទោយារន្តជាំងឺ COVID-19 
ន្ែលអាចប ោះ ល់ែល់កម្ម្ិតននការរស់ទៅរបស់ពួកទេអងដែរ។ 
កតាែ ទនោះក៏អាចហកើត្ទ ើងចាំទ ោះកុមារន្ែលមានសុខ្ភាពលអ  
និងន្ែលមិនមានជាំងឺម្បចាំកាយផង ន្ែរ។ 
ការចក់ថ្ន ាំបង្កា រឱ្យកូនរបស់អ្នកកាត់បនថយហានិភ័យននការទកើតមានបញ្ហា សុខ្ 
ភាពទាំងអ្ស់ទនោះ។ ទែើម្បីេេួលបានម្បព័នធការ រម្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 
ែ៏លអបាំអុត្ហ ោះ 
កូនរបស់អ្នកេួរន្តេេួលចក់ែូសទាំងឡាយននថ្ន ាំបង្កា រន្ែលបានន្ែនាំទាំងអ្ស់ 
រមួ្ទ ាំងែូសជាំរុញ (មួ្យឬទម្ចើន) ផងន្ែរ ម្បសិនទបើមានសិេធិអាចែែួល។ 

• ហែើមបីដសវ ងយល់បដនថម សូមចូលហៅកាន់ហគ ែាំព័រ VaccinateLACounty.com។ 

 

4. ហតើកូនរបសខ្់ញ ំអាចចាកថ់្ន បំង្កា រជំង ឺCOVID-19 
និងជងំឺែទទហទៀតកន ញងហពលដតមួយបានដែរឬហទ? 

• ចាស/បាែ។ អាចចាកថ់្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 
ជូនបានកន ុងហពលត្ាំណាលរន ជាមួយនឹងការចាកថ់្ន ាំបង្កា រជាំងឺតាមែមាល បហ់អេងហែៀត្។ 
កូនរបស់អនកមិនចាាំបាច់រង់ចាាំរវាងការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 
និងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺែដែហែៀត្ហឡើយ រមួទាំងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺផ្តត សាយ្ាំ (flu) អងដែរ។ 
 

5. ហតើខ្ញ ំនឹងម្រតវូការកំណត់ម្រតាទនការចាក់ថ្ន បំង្កា ររបស់កូនខ្ញ ំដែរឬហទ 
ហៅហពលពួកហគចុុះហ ម្ ុះចូលហរៀន ឬចុុះហ ម្ ុះចូលទីកដនាងដែទាកំុារ? 

• ចាស/បាែ។ សិសេទាំងអស់ដែលចូលហរៀនហៅែីកដនលងដថទាំកុមារ ក៏ែូចជាកម្រមិត្មហត្តយយ 
និងថ្ន ក់ែី 7 
ហ ើយនិងសិសេទាំងអស់ដែលកាំពុងចាប់ហអតើមចូលហរៀនហៅសាលាហរៀនកន ុងត្ាំបន់ (district) 
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ថមី 
ម្រត្វូបង្កា ញថ្ពួកហគបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺតាមែមាល ប់ដែលបានត្ម្រមូវចាាំបាច់ទាំងអស់។ 
សម្រមាប់ព័ត៌្មានលមអ ិត្ សូមចូលហៅកាន់ហគ ែាំព័រ www.shotsforschool.org។ 
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