
          

ដំណឹងអំពីប្រព័ន្ធរញ្ជ ីព័ត៌មាន្ចាក់ថ្ន រំង្កា រជំងឺ សប្មារអ់នកជំង ឺនិ្ងឪពុកមាា
យក្កេង 

ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ ឬ ‘ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ’ គឺដ ើម្បីការពារជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួ្យចាំនួន ។ ការដធ្វ ើដេស្ត ាំបូងដ ើម្បីរក

ដម្ើលរកដម្ើលដម្ដោគរដបង (TB) គឺអាចជួយកន ុងការបាន ឹងថ្ដេើអ្នកមានឆ្លងដម្ដោគរដបង (TB) ដ រឬដេ 

ដ ើយការពិនិេយដបបដនេះ គឺជាអ្វ ីដ លត្េូវដធ្វ ើមុ្នកុមារចូលដរៀន ឬមុ្នម្នុស្សធ្ាំចូលដធ្វ ើការ ។ ការតាម្ដានឲ្យ

បានជាប់លាប់អ្ាំពីត្បវេត ិការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ពិនិេយដម្ដោគរដបង របស្់អ្នក អាចជាការពិបាក ។ ដ ើយវាកាន់ដេ

ពិបាកខ្ល ាំងដៅដេៀេ ដៅដពលដ លអ្នកបានេេួលការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដម្ើលដម្ដោគរដបង ពីត្គូដពេយ

ដសសងៗគ្នន  ។ បចច ុបបនន  ត្គូដពេយដត្បើត្បព័នធកុាំពយូ េ័រមានស្ុវេថ ិភាព ដ លដគដៅថ្បញ្ជ ីចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ ដ ើម្បី

តាម្ដានពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ និងការពិនិេយរកដម្ដោគរដបង របស្់អ្នកជាំងឺ ។ ដបើអ្នកបត រូត្គូដពេយ ត្គូដពេយថ្មី

របស្់អ្នក អាចដបើកដម្ើលបញ្ជ ីដ លកេ់ត្តាស្ថថ នភាពចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ពិនិេយរកដម្ដោគរដបង របស្់អ្នក ។ វាជា

ស្ិេធិរបស្់អ្នក កន ុងការកាំណេ់ថ្ដេើនរណាខ្លេះអាចចូលដម្ើលកាំណេ់ត្តាព័េ៌មានរបស្់អ្នក ដៅកន ុងបញ្ជ ីចាក់ថ្ន ាំ

បង្កា រកាលី វ ័រនីញ៉ា  (CAIR, California Immunization Registry) ។ 
 

ក្តើរញ្ជ ីចាក់ថ្ន រំង្កា រអាចជួយអនកបាន្ដូចក្តាច? 

▪ រកាកាំណេ់ត្តាននការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ និងការដធ្វ ើដេស្ត រកដម្ដោគរដបង (ដធ្វ ើដេស្ត ដស្បក/ឆុ្្េះសួ្េដដាយកាាំរស្ម ីអិុ្

ច) ដ ើម្បីកុាំឲ្យអ្នកខ្កខ្ន ឬពិនិេយដត្ចើន ង ួស្កត្មិ្េ 

▪ ដសញើស្ថររំឭកដៅដពលដ លអ្នក ឬកូនអ្នកត្េូវចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ 

▪ សតល់ឲ្យអ្នកនូវស្ាំដៅកាំណេ់ត្តាការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដោគរដបងពីត្គូដពេយរបស្់អ្នក 

▪ អាចបង្កា ញភស្ត ុតាងអ្ាំពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដោគរដបង ដ លត្េូវការស្ត្មាប់ចូលទារកដាា ន ចូល

ដរៀន ឬចូលដធ្វ ើការកដនលងថ្មី 
 

ក្តើរញ្ជ ីចាក់ថ្ន រំង្កា រអាចជួយប្កតុថែទសំុខភាពររស់អនកដូចក្តាច? 

ត្គូដពេយ គិលានុបដាា ក ដសនការធានាោ៉ា ប់រងស្ុខ្ភាព និងេីភាន ក់ង្ករស្ុខ្ភាពស្ថធារណៈ ដត្បើបញ្ជ ីចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ 

ដ ើម្បី ៖ 

▪ ពិនិេយដម្ើលថ្ដេើអ្នកត្េូវការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដោគរដបងមួ្យណា 

▪ បង្កា រជាំងឺឆ្លងកន ុងស្ គម្ន៍របស្់អ្នក 

▪ រំឭកអ្នកអ្ាំពីថ្ន ាំបង្កា រដ លត្េូវចាក់ 

▪ ជួយកន ុងការរកាកាំណេ់ត្តា 
 

ក្តើសាលាក្រៀន្ ឬកតេ វធិីក្សេងក្ ៀត អាចចូលក្តើលរញ្ជ ីក្ន្េះបាន្ថដរឬក្ ? 

អាចចូលដម្ើលបាន ដេអាចដម្ើលបានដដាយមានដ នកាំណេ់ ។ ស្ថលាដរៀន ទារកដាា ន និងកម្ម វធីិ្ដសសងៗដេៀេ

ដ លមានការអ្នុញ្ញា េដត្កាម្ចាប់រ ាកាលី វ ័រនីញ៉ា  អាច ៖ 

▪ ដម្ើលថ្ដេើការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដម្ដោគរដបងណាដ លកុមារត្េូវការ 

▪ ធានាឲ្យបានថ្កុមារបានេេួលការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដម្ដោគរដបងដ លចាាំបាច់ដៅតាម្ភាពេត្មូ្វ 

មុ្នចូលទារកដាា ន ឬចូលដរៀន 
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ក្តើព័ត៌មាន្អវកី្ៅកន ុងរញ្ជ ីចាក់ថ្ន រំង្កា រថដលអាចឲ្យអនកក្ប្ៅក្រើកក្តើលបាន្? 

▪ ដ ម្ េះអ្នកជម្ង ឺ ដភេ នថ្ងដខ្ឆ្ន ាំកាំដណើេ 

▪ ព័េ៌មានេិចេួចស្ត្មាប់បង្កា ញអ្េតស្ញ្ញា ណអ្នកជាំងឺ 

▪ ដ ម្ េះឪពុកមាត យ ឬដ ម្ េះអាណាពាបាលស្ិស្ស 

▪ ព័េ៌មានលាំអិ្េអ្ាំពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយជាំងឺរដបង ឬព័េ៌មានដលើកដលងដសនកដវជជស្ថស្រស្ត របស្់អ្នកជាំងឺ 
 

ព័េ៌មានដ លត្េូវដាក់បញ្ច លូកន ុងបញ្ជ ីដនេះ ត្េូវបានដគត្គប់ត្គង ូចគ្នន នឹងព័េ៌មានឯកជនដសសងដេៀេដសនក

ដវជជស្ថស្រស្ត ដ រ ។ ការយកបញ្ជ ីដនេះដៅដត្បើកន ុងស្ វូខុ្ស្ នឹងត្េូវេេួលដទាស្ដៅតាម្ចាប់ ។ ដត្កាម្ចាប់រ ាកាលី

 វ ័រនីញ៉ា  គឺមានដេការយិាល័យត្គូដពេយ ដសនការធានាោ៉ា ប់រងស្ុខ្ភាព ឬនាយកដាា នស្ុខ្ភាពស្ថធារណៈ

ប៉ាុដណាណ េះ ដ លអាចដម្ើលអាស្យដាា ន និងដលខ្េូរស្័ពទរបស្់អ្នកបាន ។ ម្ស្រនត ីស្ុខ្ភាព ក៏អាចដបើកដម្ើល

ព័េ៌មានដនេះបានដ រ ដ ើម្បីការពារស្ុខ្ភាពស្ថធារណៈ ។ 
 

សិ ធ ិអនកជំងឺ និ្ងសិ ធ ិឪពុកមាា យសិសេ 

វាជាស្ិេធិត្ស្បចាប់របស្់អ្នក កន ុងការដស្ន ើស្ុាំអ្នកសតល់ដស្វាកម្មរបស្់អ្នក ៖ 

▪ ឲ្យបង្កា រមិ្នឲ្យអ្នកសតល់ដស្វាកម្មនិងស្ថលាដរៀនដសសងដេៀេ ដបើកដម្ើលព័េ៌មានរបស្់អ្នក (ឬកូនអ្នក) ដ ល

មានដៅកន ុងបញ្ជ ីដនេះ  

▪ មិ្នឲ្យដសញើស្ថរដត្កើនរំឭកអ្នកអ្ាំពីការណាេ់ជួបចាក់ថ្ន ាំ 

▪ នូវស្ាំដៅព័េ៌មានការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ/ការពិនិេយដម្ដោគរដបងរបស្់អ្នក ឬកូនរបស្់អ្នក 

▪ ថ្ដេើនរណាខ្លេះបានដបើកដម្ើលព័េ៌មានរបស្់អ្នក និងស្ុាំដកេត្មូ្វព័េ៌មានណាដ លខុ្ស្ 

 

តិន្តប្តូវឲ្យមាន្ចំណាត់ការអវ ីក្ ើយ សប្មារ់ជាថសនកនន្ CAIR ។ អនកសាល់ក្សវាកតេ CAIR សាលាក្រៀន្ និ្ងត

ន្តន្ា ីសុខភាពក្សេងក្ ៀត អាចក្រើកក្តើលព័ត៌មាន្ររស់អនក ឬព័ត៌មាន្ររស់កូន្អនក ក្ោយសវ ័យប្រវតាិ ។ 

 

ក្រើអនកចង់ោក់ថដន្កំណត់ថ្ន្រណាខលេះអាចក្រើកក្តើលព័ត៌មាន្ររសអ់នក ឬព័ត៌មាន្ររស់កូន្អនក ៖ 

1. សួ្រអ្នកសតល់ដស្វាកម្មរបស្់អ្នក ដ ើម្បីរកដម្ើលថ្ដេើពួកដគអាចចាក់ដស្ថរព័េ៌មានរបស្់អ្នកដ លមានដៅកន ុង 

CAIR បានដ រឬដេ 

2. ដបើពួកដគមិ្នអាចចាក់ដស្ថរបានដេ សូ្ម្បាំដពញដបបបេដស្ន ើស្ុាំចាក់ដស្ថរព័េ៌មាន CAIR របស្់ខុ្្ាំ (Request 

to Lock My CAIR Record) ដៅឯ CAIRweb.org/cair-forms ។ 

3. ដបើអ្នកបត រូចិេត សូ្ម្បាំដពញពាកយស្ុាំដ ើម្បីដដាេះដស្ថរពេ៌័មាន CAIR របស្់ខុ្្ាំ (Request to Unlock My CAIR 

Record)  

4. ត្ពីនពាកយស្ុាំដនេះ រចួដសញើរតាម្េូរស្ថរដៅកាន់ដលខ្ 1-888-436-8320 ឬដសញើតាម្អីុ្ដម្៉ាលដៅកាន់ 

CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov ។ 
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ក្ត៉េល CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov 
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