
ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា រជំំងឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូូខូល ACWY

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាជំំងឺឺតើ�នីើញតើ�ោ ខូូខូល ?
ជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល គឺជំឺំងឺឺឆ្លលងឺធ្ងងន់ីធ្ងងរ�យួ បុ៉ុ�ន្តែនីែកម្រ�មេកតីមានី ន្តែ�លធ្ង�មតាប៉ុណ្តាែ ល
ឱ្យយមេកតីមេ�គឺរលាកមេម្រ��ខូរួ (រលាកភ្នាា សខាងឺកា�ងឺខូរួកាល និីងឺខូរួឆ្លឹ�ងឺខូាងឺ) និីងឺ / 
ឬមេ�គឺពិសិឈា� (ការពិ�លឈា�)។ មេ�គឺសញ្ញាា នៃនីជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ម្រប៉ុន្តែ�ល 
ជាគ្មាម នីភ្នាពិជាកល់ាកម់េ� បុ៉ុ�ន្តែនីែអាចមានីរ�ួទាំងំឺការមេកតីម្រគឺនុីមេ�ែ ភ្នាល �ៗ ឈឺឺកាល  
រងឹឺកញ្ចឹឹ�ងឺក ឈឺឺសន្លាល កឆ់្លឹ�ងឺ �ា �កនីួលួជា ំឬ�ា �ជា ំ�ិនីចលូចិតែពិនីលឺខាល ងំឺ ចមេ�ឹរ 

 និីងឺកឹតួ។ រ�តូ�ល់មេ�១០ភ្នាគឺរយនៃនីការឆ្លលងឺមេ�មេ�គឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល បុ៉ុ�ពាល់ 
�ល់ជីំវិតិ មេទាំ�បី៉ុជាបានីពិាបាលជា�យួថ្នាំា ផំ្សះ��ស�ម្រសប៉ុកែ ីមេ�យីអ្នាកជំំងឺឺន្តែ�លមេ� 
រស់�នីមានីជីំវិតិ អាចមានីជាប់៉ុនីវូិផ្សះលវិបិាករយៈមេពិលយរូ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូូខូល ឆ្លលងឺរាលដាលតើ�យរតើ�ៀ�ណា ?
បាកម់េតរមីេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ឆ្លលងឺពិ�ីនី�ស�មាា ក ់មេ��នី�ស�មាា កម់េ�ៀតតា�រយៈ��កមាត ់
ពិ�ីជំីំមេ�នៃនីម្រច��� និីងឺបំ៉ុពិង់ឺក។ ជា�មូេ� ការឆ្លលងឺមេនី�តម្រ�វូិឱ្យយមានីការបុ៉ុ�ពាល់ជិំតសាិ�ធ  
និីងឺយរូ ជា�យួអ្នាកផ្សះួ�កបាកម់េតរនី្តែ�លជាគ្មាម នីជំំងឺឺអ្នីីមេ��មេ�យី។ ឧទាំ�រណ៍៍នៃនី  
‘ការបុ៉ុ�ពាល់ជិំតសាិ�ធ និីងឺយរូ ’ គឺកឺាររស់មេ�កា�ងឺផ្សះ�ួជា�យួគ្មាា  ឬការមេ�ីប៉ុសាិ�ឋ�ា ល ខាល ងំឺ (មេ�ីប៉ុជំញ្ចឹជកម់ាត)់។ បាកម់េតរមីេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល �ិនីឆ្លលងឺ�លដាលមេដាយ�យ 
ម្រសលួពិ�ីនី�ស�មាា ក ់មេ��នី�ស�មាា កម់េ�ៀតមេ� មេ�យីបាកម់េតរមីេនី�ក�ិ៏នីរស់�នីបានី 
លមឹេ�យី មេ�ខាងឺមេម្រ��ងឺកាយ�នី�ស�។ 

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំឺដំំតើណួើ រការតើ�យរតើ�ៀ�ណា ? 
វ៉ាាក�់ងំឺ�ំមេណី៍រការមេដាយមេធ្ងីីឱ្យយម្រប៉ុពិន័ីធភ្នាពិ��  ំម្រប៉ុយ��ធម្រប៉ុឆាំងំឺនី�ងឺមេ�មេ�គឺជាកល់ាក ់
�យួចំនីនួី។ ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុ�នី�ស�ន្តែ�លបានីចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺបុ៉ុ�ពាល់ជា�យួមេ�មេ�គឺទាំងំឺ 
មេនី� ម្រប៉ុពិន័ីធភ្នាពិ�� រំប៉ុស់មេគឺអាចមេឆ្លលីយតប៉ុបានីកាន់ីន្តែតម្រប៉ុសិ�ធភិ្នាពិមេដាយប៉ុ�ា រកំ�ឱ្យយ 
ជំំងឺឺវិវិិតែ ឬកាតប់៉ុនីថយភ្នាពិធ្ងងន់ីធ្ងងររប៉ុស់វ៉ាបានីយុ៉ាងឺមេម្រចីនី។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺតើ�នីើញតើ�ោ ខូូខូល មានីប្រ�សិំទ្ធិិភិាពយ៉ាា ងឺ 
ណាដែដំរ ? 
វ៉ាាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ACWY រ�ួគ្មាា ន្តែត�យួមេលីក មានីម្រប៉ុសិ�ធភិ្នាពិ 
ខាល ងំឺណ្តាស់ កា�ងឺការផ្សះែល់នីវូិកចិកឹារពារម្រប៉ុឆាំងំឺនី�ងឺម្រប៉ុមេ��ទាំងំឺប៉ុួនីមេនី�នៃនីជំំងឺឺមេ�នីីញ 
មេ�ោ ខូខូូល។ វ៉ា ាក�់ងំឺមេនី��ិនីអាចការពារម្រប៉ុឆាំងំឺនី�ងឺជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូលប៉ុងឺាមេ�ងីឺ
មេដាយម្រប៉ុមេ�� B មេ�យី។

សំំណួួរ. មេ�ីអ្ននកណាគួរួតែ�ចាក់ថ្នាំន មំេ�កន�ងឺក�មវិធីិីមេនីះ ? 
សិស�ទាំងំឺអ្នស់មេរៀនីមេ�ថ្នាំា ក�់១ី០ មេ��លា�ធ្ងយ�សិកា និីងឺសិស�ទាំងំឺឡាយន្តែ�ល
មានីអាយ�មេលីសពិ ី១៥-១៩ឆាំា  ំន្តែ�លមេរៀនីមេ��ជំឈ�ណ៍ឌ លប៉ុមេម្រងឺៀនីភ្នា�អ្នង់ឺមេគឺលស 
លឹិតលន់ឹី គឺរួន្តែតចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ម្រក�ុមេសរ ា ូA, C, W និីងឺ  
Y។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខូះ��ិនីគួួរចាក់់វ៉ា ាក់់សាំងំឺ ?
�ិនីគឺរួចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ឱ្យយ�នី�ស�ន្តែ�លធ្លាល ប់៉ុមានីម្រប៉ុតកិ�ម 
ទាំស់អាណ្តា�ីឡីាកស់�ី៖
• ប៉ុនួ្លាប់៉ុពិបីានីចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល �យួ�សូពិមីេលីក��នី 
• ប៉ុនួ្លាប់៉ុពិបីានី��លួ�រធ្លាត�ផ្សះ�បំ៉ុន្តែនីថ�នៃនីវ៉ា ាក�់ងំឺណ្តា�យួ
�នី�ស�ន្តែ�លមានីភ្នាពិមេម្រសៀវិយុ៉ាងឺខាល ងំឺ មេ�នី�ងឺវ៉ា ាក�់ងំឺការពាជំំងឺឺខាន់ី�ល ក ់ 
ក�ិ៏នីគឺរួចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ACWY មេ�យី។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាប្រ��ិក់�មទាស់ំអាណាហ្វីីើឡាក់់សំីើ (anaphylaxis)? 
អាណ្តា�ីឡីាកស់�ី គឺជឺាម្រប៉ុតកិ�មទាំស់នី�ងឺ�រធ្លាត�យុ៉ាងឺធ្ងងន់ីធ្ងងរន្តែ�លអាចន្លាឱំ្យយសនីលប់៉ុ 
ពិំ���ងឺខូលនួី និីងឺ�ល ប់៉ុបាតប់៉ុង់ឺជីំវិតិមេ�ៀតផ្សះងឺ ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុពិ�បំានីពិាបាលជាប៉ុនួ្លាន់ីមេ�។ 
ការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតបំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់វ៉ាា�់សាំងំណា�ួយ។បំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់វ៉ាា�់សាំងំណា�ួយ។ គឺលិានី�ប៉ុដាឋ ក 
ចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺមេ�តា��លាមេរៀនី មានីការ�ី�ក�ីនឺីយុ៉ាងឺមេពិញមេលញកា�ងឺការពិាបាល 
ម្រប៉ុតកិ�មទាំស់អាណ្តា�ីឡីាកស់�ី។ 

សំំណួួរ. មេ�ីកូនីរបស់ំខូំ��ិំនីទាន់ីបានីចាក់វ៉ាាក់់សាំងំឺបង្កាា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ  
ខូូខូល ACWY រចួរាល់មេ�យីមេ�ឬ ?
វ៉ាាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ACWY បានីដាកប់៉ុញ្ចឹឹលូមេ�កា�ងឺក�មវិធីិ្ងជាត

 ិមេលីការចាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺ សម្រមាប់៉ុក�មារអាយ�១២ន្តែខូចាប់៉ុតាងំឺពិឆីាំា ២ំ០១៨�កមេ�ល�។  
កនូីរប៉ុស់អ្នាកម្រប៉ុន្តែ�លជាបានីចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល C កាលពិី
មេលីក��នី ន្តែ�លការពារម្រប៉ុឆាំងំឺ�ល់នី�ងឺជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល C ន្តែតបុ៉ុ�មេណ្តាះ �។
ចំនីនួីសិស��៏តចិន្តែ�លមានី�ថ នីភ្នាពិមេ�គឺជាកល់ាក ់(�ចូជាគ្មាម នីសររីៈអ្នមេណ៍ែី ក ឬ 
កងឺ�ីភ្នាពិ�� )ំ ម្រប៉ុន្តែ�លជាបានីចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺមេនី�ពិមីេលីក��នីរចួមេ�យី។ ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុ 
�មូេចា�ន្តែ�នី ស�ូពិភិ្នាកាជា�យួមេវិជំជប៉ុណ៍ឌិ តពិាបាលមេ�គឺ�មូេ� ឬម្រគឺមូេពិ�យឯកមេ�ស
រប៉ុស់អ្នាក ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុកនូីរប៉ុស់អ្នាក�ល់មេពិលកណំ៍តច់ាក�់សូជំំរ �ញ។

សំំណួួរ. កូនីរបស់ំខូំ�បំានីចាក់វ៉ាាក់់សាំងំឺបង្កាា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូូខូល C 
រចួមេ�យី - មេ�ីវាមានីសំ�វិ�ិភិាពកន�ងឺការចាក់វ៉ាាក់់សាំងំឺបង្កាា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ  
ខូូខូល ACWY មេ�?
ក�មារភ្នាគឺមេម្រចីនីនី�ងឺបានីចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល C កាលពិមីេ�
ទាំរក។ 
មេ�តា�ប៉ុណ្តាែ ម្រប៉ុមេ�ស�យួចំនីនួី ការចាក�់សូជំំរ �ញសម្រមាប់៉ុមេកមងឺជំំ�ង់ឺម្រតវូិបានីន្តែណ៍
ន្លា ំមេ�យីវ៉ាាក�់ងំឺ ACWY មេនី� នី�ងឺផ្សះែល់�សូជំំរ �ញ�យួមេលីកម្រប៉ុឆាំងំឺ�ល់នី�ងឺជំំងឺឺ 
មេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល C ក�៏ចូជាការពារម្រប៉ុឆាំងំឺ�ល់នី�ងឺម្រប៉ុមេ�� A, W និីងឺ Y ផ្សះងឺន្តែ�រ។  
ក�មារខូល�នី�ងឺបានីចាក�់សូជំំរ �ញវ៉ាាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល C �យួមេលីករចួ
មេ�យីកា�ងឺឆាំា ២ំ០១៥-២០១៨ ជាន្តែផ្សះាកនៃនីការចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺមេ�ី�ីតីា�ឱ្យយទាំន់ីសម្រមាប់៉ុ 
ក�មវិធីិ្ង No Jab, No Pay (�ិនីបានីចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺ �ិនីបានីម្របាកជំ់ំនីយួ)។ ឥ�វូិមេនី� 
វ៉ាមានីស�វិតថភិ្នាពិកា�ងឺការចាក�់សូជំំរ �ញវ៉ាាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ACWY។ 
ជាការម្រប៉ុមេសីរន្តែ�លម្រតវូិ��កមេពិលឱ្យយបានីយុ៉ាងឺមេ�ចណ្តាស់៤សប្តាែ � ៍រវ៉ាងឺ�សូ�ល់
មេលីក ការមេនី�គឺមឺេ�ី�ីកីារពារម្រប៉ុឆាំងំឺម្រគឺប់៉ុទាំងំឺម្រប៉ុមេ��នៃនីជំំងឺឺឱ្យយបានីលបំឹ៉ុផ្សះ�ត។

NSW Health (ម្រកសងួឺស�ខា�ិបាល រ�ឋញូវិមេ�ន្តែវិល) ផ្សះែល់ជំនូី 
វ៉ា ាក�់ងំឺន្តែ�លបានីន្តែណ៍ន្លាសំម្រមាប់៉ុ�នី�ស�ជំំ�ង់ឺ មេដាយម្រក�ុម្រប៉ុ�កា 
ម្រ�វិម្រជាវិន្តែផ្សះាកស�ខូភ្នាពិ និីងឺមេវិជំជ�ម្រសែជាតកិា�ងឺក�មវិធីិ្ងចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺមេ� 
តា��លាមេរៀនី។ ម្រតវូិផ្សះែល់ការយល់ម្រពិ�ន្តែ�លបានីច���តថមេលខាមេដាយ 
ឪពិ�កមាែ យ/អាណ្តាពិាបាល។

វិធិានការបន្ទាា ប់របស់់អ្ននក  
• ស�ូអានីសនីល�កពិត័ម៌ានីមេនី�មេដាយម្រប៉ុងុឺម្រប៉ុយ័តា។
• ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុអ្នាកចង់ឺឱ្យយកនូីរប៉ុស់អ្នាកចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺម្រប៉ុឆាំងំឺ�ល់នី�ងឺជំំងឺឺ 

មេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ស�ូបំ៉ុមេពិញន្តែប៉ុប៉ុប៉ុ�យល់ម្រពិ� មេ�យីម្រប៉ុគឺល់ន្តែប៉ុប៉ុប៉ុ� 
យល់ម្រពិ�ន្តែ�លបានីច���តថមេលខារចួ មេ�ឱ្យយកនូីរប៉ុស់អ្នាកមេ�ី�ីយីកមេ� 
�លាមេរៀនីវិញិ។

• ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុអ្នាក�ិនីចង់ឺឱ្យយកនូីរប៉ុស់អ្នាកចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺម្រប៉ុឆាំងំឺ�ល់នី�ងឺជំំងឺឺ 
មេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូលមេ� ស�ូក�បំំ៉ុមេពិញ ឬកប៏៉ុញ្ចឹជនូីន្តែប៉ុប៉ុប៉ុ�យល់ម្រពិ�មេនី�មេ� 
�លាមេរៀនីវិញិឱ្យយមេ��។

NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់ឪពុ័កមាា យ 

Meningococcal ACWY vaccination



សំំណួួរ មេ�ីអ្នីជីាការបញ្ជាា ក់មេ�េងឺមេ�ៀ�សំម្រាមាប់វាាក់សាំងំឺមេនីះ?
វ៉ាាក�់ងំឺមេនី�កម៏្រតវូិបានីន្តែណ៍ន្លាផំ្សះងឺន្តែ�រ សម្រមាប់៉ុ�នី�ស�ន្តែ�លមានីន្តែផ្សះនីការមេធ្ងីី�ំមេណី៍រ 
មេ�កាន់ីប៉ុណ្តាែ ម្រប៉ុមេ�សពាកព់ិន័ីធនី�ងឺ�និី�័យខូពស់ នៃនីការរងឺបុ៉ុ�ពាល់នី�ងឺជំំងឺឺមេ�នីីញ 
មេ�ោ ខូខូូល រ�ួមានីធ្ង�មយ៉ាម្រតា Hajj។ វ៉ា ាក�់ងំឺកម៏្រតវូិបានីន្តែណ៍ន្លាផំ្សះងឺន្តែ�រសម្រមាប់៉ុ 
��ខូរប៉ុរជាកល់ាកន់្លាន្លា �ចូជាប៉ុ�គឺោលិក�នីួីរពិមិេ�ធ្ងន៍ី�ីម្រកជីូំវិ�ម្រសែ និីងឺសម្រមាប់៉ុ 
�នី�ស�មានី�ថ នីភ្នាពិមេ�គឺជាកល់ាកទ់ាំងំឺឡាយ�ចូជាអ្នាកន្តែ�លមេសី�ងឺោអ្នមេណ៍ែី ករប៉ុស់
ខូលនួី�ិនី�ំមេណី៍រការ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូូខូល ACWY មានីសាំរធា� ី
ផ្សំំ�ំដែនីែ�អ្វីីើខូះ�? 
វ៉ាាក�់ងំឺអាចមានីផ្សះួ�កនីវូិ�រធ្លាត� trometamol, ជាតសិារកា�ងឺរ �កខជាត ិនិីងឺ 
sodium chloride។ �រធ្លាត�ផ្សះ�បំ៉ុន្តែនីថ�កា�ងឺប៉ុរមិាណ៍យុ៉ាងឺតចិបំ៉ុផ្សះ�តម្រតវូិបានីដាក ់
ប៉ុញ្ចឹឹលូ មេ�ី�ីជីំយួឱ្យយវ៉ា ាក�់ងំឺបំ៉ុមេពិញ��ខូការរប៉ុស់វ៉ា ឬជំយួក�ឱំ្យយវ៉ាខូចូ។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំឺមានីប្រ�សិំទ្ធិិភិាពយ៉ាា ងឺណាដែដំរ?
វ៉ាាក�់ងំឺន្តែ�លមេម្របី៉ុម្របាស់មេ�កា�ងឺម្រប៉ុមេ�សអូ្នម្រ�ែ លីមានីស�វិតថភិ្នាពិ មេ�យីម្រតវូិន្តែតឆ្លលងឺ 
កាតក់ារមេធ្ងីីមេតសែស�វិតថភិ្នាពិយុ៉ាងឺត�ងឺរ �ងឹឺ ��នីមេពិលម្រតវូិបានីអ្ននី��័តមេដាយរ�ឋបាលម្រគឺប់៉ុ 
ម្រគឺងឺមេលី�និំីញទាំក�់ងឺនី�ងឺការពិាបាល (TGA)។ មេលីសពិមីេនី�មេ�ៀត TGA តា�ដានី 
ស�វិតថភិ្នាពិនៃនីវ៉ាាក�់ងំឺមេ�មេពិលកពំិ�ងឺម្រតវូិបានីមេម្របី៉ុម្របាស់។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូូខូល ACWY 
មានីផ្សំល�ា�ពាល់�ន្ទាា �់�នីំអំ្វីីើខូះ�?
ផ្សះលបុ៉ុ�ពាល់ប៉ុនួ្លាប់៉ុប៉ុនី�ជំា�មូេ��ិនីធ្ងងន់ីធ្ងងរមេ� មេ�យីតា�ធ្ង�មតាទាំក�់និីនី�ងឺការ 
មេកតីមានីជំំងឺឺម្រគឺនុីមេ�ែ  ឈឺឺកាល វិលិ��ខូ ឬការឈឺឺចាប់៉ុ និីងឺមេ��ីមេបុាងឺមេ�កន្តែនីលងឺ
ចាកថ់្នាំា ។ំ ម្រប៉ុតកិ�មមេ�កន្តែនីលងឺចាកថ់្នាំា  ំជា�មូេ�នី�ងឺជាមេ�ងីឺវិញិកា�ងឺរយៈមេពិល២-៣ 
នៃ�ង។ ផ្សះលបុ៉ុ�ពាល់ប៉ុនួ្លាប់៉ុប៉ុនី�ធំ្ងងន់ីធ្ងងរកម្រ�មេ�ញីមានីណ្តាស់។ ពិត័ម៌ានីប៉ុន្តែនីថ�អំ្នពិី
ផ្សះលបុ៉ុ�ពាល់ប៉ុនួ្លាប់៉ុប៉ុនី� ំអាចរកបានីមេ�កា�ងឺពិត័ម៌ានីន្តែផ្សះាកមេវិជំជ�ម្រសែសម្រមាប់៉ុអ្នាក 
មេម្របី៉ុម្របាស់ (CMI) សម្រមាប់៉ុវ៉ាាក�់ងំឺ ន្តែ�លអាចរកបានីពិមីេគឺ��ពំិរ័  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ 
មាតាបិ៉ុតាន្តែ�លម្រពិយួបារ�ភអំ្នពិផី្សះលបុ៉ុ�ពាល់ប៉ុនួ្លាប់៉ុប៉ុនី�បំ៉ុនួ្លាប់៉ុពិកីារចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺ  
គឺរួទាំក�់ងឺ�កមេវិជំជប៉ុណ៍ឌិ តពិាបាលមេ�គឺ�មូេ�រប៉ុស់ពិកួមេគឺ ន្តែ�លមេពិលមេន្លា�មេវិជំជប៉ុណ៍ឌិ ត
គឺរួមេធ្ងីីរបាយការណ៍៍មេ�អ្នងឺោភ្នាពិស�ខូភ្នាពិ�ធ្លារណ៍ៈផ្សះងឺន្តែ�រ។

សំំណួួរ. តើ�ើគួួរចាក់់វ៉ា ាក់់សាំងំឺដំល់សិំសំំប្រសំើដែដំលមានី ឬដែដំលគួិ�ថា 
ប្រ�ដែហ្វីលជាមានីផ្ទៃផ្សំាតើពា�តើទ្ធិ?
មេ�។ សិស�ម្រសីណ្តាន្តែ�លមានី ឬន្តែ�លគឺតិថ្នាំម្រប៉ុន្តែ�លជាមានីនៃផ្សះមួេពា� ពិ�គំឺរួចាកវ់៉ា ាក ់
�ងំឺមេ�។ មេ�នៃ�ងចាកថ់្នាំា  ំគឺលិានី�ប៉ុដាឋ កន្តែផ្សះាកចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺនី�ងឺសរួសិស�ម្រសីទាំងំឺ 
ឡាយម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុមេគឺមានី ឬអាចមានីនៃផ្សះមួេពា�។ ម្រប៉ុសិនីមេបី៉ុសិស�មេឆ្លលីយមេ�នី�ងឺសំណួ៍រ 
មេនី�ថ្នាំមានី មេន្លា�ពិ�មំ្រតវូិបានីមេគឺចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺឱ្យយមេ�យី។ សិស�នី�ងឺម្រតវូិបានីន្តែណ៍ន្លាឱំ្យយ 
ពិភិ្នាកាអំ្នពិមីេរឿងឺមេនី�ជាប៉ុនួ្លាន់ី ជា�យួឪពិ�កមាែ យ/អាណ្តាពិាបាល មេ�យីន្តែសងីឺរក
ជំំនីយួន្តែផ្សះាកមេវិជំជ�ម្រសែ។ សិស�កន៏ី�ងឺ��លួបានីពិត័ម៌ានីល�ឹិតផ្សះងឺន្តែ�រ មេ�ី�ីទីាំក ់
�ងឺជា�យួមេសវ៉ាក�មប៉ុញ្ចឹជនូីប៉ុនីែស�ខូភ្នាពិ�នៃ�មេ�ៀតន្តែ�លនី�ងឺផ្សះែល់�ំប៉ុូន្លាម នី ការគ្មាមំ្រ�  
និីងឺការន្តែណ៍ន្លា។ំ

សំំណួួរ. ចុះី�ប្រ�សិំនីតើ�ើកូ់នីរ�ស់ំខូំីតំើក់ើ�តើ�គួហ្វី�ឺ តើហ្វីើយតើប្រ�ើថាន  ំ cortisone ‘ខូទ្ធិើហ្វីំនូី’ ឬ prednisone ‘ប្រ�ឹនីនីើហ្វីំនូី) តើ�យតើប្រ�ើ  
“�ំពង់ឺហ្វី�ឺ” (puffer) ?
វ៉ាាក�់ងំឺប៉ុ�ា រជំំងឺឺមេ�នីីញមេ�ោ ខូខូូល ACWY អាចផ្សះែល់ឱ្យយអ្នាកណ្តាមាា កន់្តែ�លមេកតី 
មេ�គឺ�តឺបានីមេដាយស�វិតថភិ្នាពិ មេដាយ�ិនីគឺតិអំ្នពិថី្នាំា មំេពិ�យណ្តា�យួន្តែ�លមេគឺកពំិ�ងឺ 
មេម្របី៉ុម្របាស់មេ�យី។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាអាចុះយល់ប្រព�តើលើការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំឺ  
តើហ្វីើយតើ�ើតើគួអាចុះដំក់តើចុះញការយល់ប្រព�បានីតើទ្ធិ ?
ការយល់ម្រពិ�អាច�កមេចញមេ�មេពិលណ្តាកប៏ានី មេដាយផ្សះែល់�ំណ៍� ងឺជាលាយលកខណ៍៍
អ្នក�រមេ��លាមេរៀនី អំ្នពិកីារ�កមេចញការយល់ម្រពិ� ឬក�៏រូសពិមួេ��លាមេរៀនី
មេ�ី�ី�ីកមេចញការយល់ម្រពិ�។ ការ�កមេចញការយល់ម្រពិ�តា�អ្ននីឡាញអាចរក
មេ�ញីមេ�តា�មេគឺ��ពំិរ័៖ nswhealth.service-now.com/school។

សំំណួួរ. តើ�ើខូំីបំ្រ�វូតើ�ីើដូំចុះតើ�េចុះ ប្រ�សិំនីតើ�ើកូ់នីរ�ស់ំខូំីខំូក់ខានីការចាក់់វ៉ាាក់់
 សាំងំឺតើ�យសាំរមានីជំំងឺឺ ឬអ្វីវ�េមានីតើ�ចំុះផ្ទៃ�ៃគួិលានី�ី�ា ក់អ្វីតើ�ើើញ�ក់?

�ល់ការខូតិខូមំ្រប៉ុ�ងឺន្តែម្រប៉ុងឺនី�ងឺម្រតវូិបានីមេធ្ងីីមេ�ងីឺ មេ�ី�ីចីាកវ់៉ា ាក�់ងំឺកនូីរប៉ុស់អ្នាកកា�ងឺ 
អំ្ន��ងឺឆាំា សិំកា។ កន្តែនីលងឺណ្តាន្តែ�ល�ិនីអាចមេ�បានី អ្នាកនី�ងឺម្រតវូិបានីន្តែណ៍ន្លាអំំ្នពិ ី
ការមេរៀប៉ុចំចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺមេ�ី�ីតីា�ឱ្យយទាំន់ី។
�ុាងឺវិញិមេ�ៀត វ៉ា ាក�់ងំឺចាកប់៉ុន្តែនីថ�មេដាយឥតគឺតិនៃ�លគឺអឺាចរកបានីតា�រយៈ  
GP កា�ងឺតបំ៉ុន់ីរប៉ុស់អ្នាក និីងឺឱ្យស�ការចីាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រ។ ស�ូកតចំ់ណ្តាថំ្នាំ GP  
និីងឺឱ្យស�ការចីាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រ អាចនី�ងឺគឺតិនៃ�លមេសវ៉ាពិមិេម្រគ្មា�មេយ៉ាប៉ុល់ ឬនៃ�លរ�ឋបាល។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខូំីអំាចុះចុះូលតើប្រ�ើកំ់ណួ�់ប្រ�ផ្ទៃនីការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំឺតើ�យរតើ�ៀ� ណា?
ពិត័ម៌ានីអំ្នពិកីារចាកវ់៉ា ាក�់ងំឺរប៉ុស់កនូីអ្នាក នី�ងឺម្រតវូិបានីផ្សះួ�កមេ�កា�ងឺប៉ុញ្ចឹជីចាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រ
មេ�គឺអូ្នម្រ�ែ លី (AIR) មេ�ី�ីភី្នាជ ប់៉ុវ៉ាមេ�នី�ងឺម្រប៉ុវិតែនិៃនីការចាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺន្តែ�លមានី 
ម្រ�ប់៉ុរប៉ុស់កនូីអ្នាក។
ឪពិ�កមាែ យអាចមេសាីស�ំចាប់៉ុច�លងឺនៃនីមេសចកីនី្តែ�លងឺអំ្នពិមី្រប៉ុវិតែចិាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺ AIR  
រប៉ុស់កនូីពិកួមេគឺមេ�មេពិលណ្តា�យួ រ�តូ�ល់កនូីរប៉ុស់ពិកួមេគឺមានីអាយ�១៤ឆាំា  ំ 
មេ�យីសិស�ន្តែ�លមានីអាយ�ចាប់៉ុពិ១ី៤ឆាំា មំេ�ងីឺមេ� អាចមេសាីស�ំមេសចកីនី្តែ�លងឺអំ្នពិ ី
ម្រប៉ុវិតែចិាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺមេដាយខូលនួីឯងឺ�ចូខាងឺមេម្រកា�៖
•  មេដាយមេម្របី៉ុគឺណ៍នីី Medicare តា�អ្ននីឡាញ តា�រយៈ myGov  

my.gov.au/

•  មេដាយមេម្របី៉ុក�មវិធីិ្ង Medicare Express Plus App    
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  �រូសពិមួេ�ប៉ុណ្តាែ ញ�រូសពិ�ួកសរួ�មូេ�រប៉ុស់ AIR តា�មេលខូ 
1800 653 809។

សំំណួួរ. តើ�ើមានីអី្វីើតើក់ើ�តើ�ើងឺដំល់ព័�៌មានីរ�ស់ំកូ់នីខូំី ំ?
ពិត័ម៌ានីន្តែ�លអ្នាកផ្សះែល់មេ�មេលីន្តែប៉ុប៉ុប៉ុ�យល់ម្រពិ� នី�ងឺម្រតវូិបានីរកា��កជាសមាង ត ់
យុ៉ាងឺ��ឺងឺមុាត ់និីងឺជាកចិកឹារពារភ្នាពិឯកជំនីន្តែ�លមានីន្តែចងឺមេ�កា�ងឺចាប់៉ុរ�ឋ NSW  
និីងឺស�ពិន័ីឋ (ស�ូអានីមេសចកែនី្តែ�លងឺអំ្នពិឯីកជំនីភ្នាពិន្តែ�លភ្នាជ ប់៉ុ�កជា�យួ)។ ពិត័ម៌ានី
មេនី�នី�ងឺម្រតវូិបានីដាកប់៉ុញ្ចឹឹលូមេ�កា�ងឺប៉ុញ្ចឹជីចាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺរប៉ុស់ NSW Health  
រចួ�កនី�ងឺម្រតវូិបានីផ្សះួ�កមេ�កា�ងឺប៉ុញ្ចឹជីចាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺអូ្នម្រ�ែ លី (AIR) មេ�ី�ីភី្នាជ ប់៉ុវ៉ា 
មេ�នី�ងឺម្រប៉ុវិតែនិៃនីការចាកថ់្នាំា បំ៉ុ�ា រមេ�គឺន្តែ�លមានីម្រ�ប់៉ុរប៉ុស់កនូីអ្នាក មេ�យីមេ�ីល 
មេ�ញីមេ�មេលី MyGov។

សំំណួួរ. តើ�ើខូំីអំាចុះដែសំងីឺរក់ព័�៌មានី�ដែនីែ�តើ�ក់ដែនីះងឺណា អំ្វីពើការចាក់់វ៉ាាក់់ សំាំងឺតើ�សាំលាតើរៀនី?
ពិត័ម៌ានីប៉ុន្តែនីថ�អាច��លួយកបានី៖
• មេដាយចលូមេ�ីលមេគឺ��ពំិរ័ NSW Health មេ�ម្រតង់ឺមេគឺ��ពំិរ័  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• មេដាយទាំក�់ងឺអ្នងឺោភ្នាពិស�ខូភ្នាពិ�ធ្លារណ៍ៈកា�ងឺតបំ៉ុន់ីរប៉ុស់អ្នាក តា��រូសពិ ួ
មេលខូ 1300 066 055 
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ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ
ដើមនីើញដើ�ោ ខូូខូល់ ACWY
ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/អាណា�ាបាល។ សូមូសូរពេសូរជាអក់សរ�ុមពពេ�យពេត្រូបំើបិំ�ច�ណ៌៌ដើ�ៅ  ឬដើខូៀវ។ 
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1. �័ត៌៌មានីល់មិ�ត៌របស់់ស់�ស់ស

2. សាំា នីភា�ជាជនីជាត៌�ដើ�ើម

នាមត្រ�កូូល

នាមខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆំ្នាំ�កូ�ណើ�ើ �

ណើ�ះ �សាលាណើ�ៀន

ណើលខ្លួណើមឌីើខែ��

ណើ� បា�/ចាស ជនជា�ិណើ�ើម បា�/ចាស អំ្នកូណើ�� 
Torres Strait 

បា�/ចាស ជនជា�ិណើ�ើម 
និងអំ្នកូណើ�� Torres Strait

លេ�ខលេ�ក្បែ�ែរលេ�ះ ��ូនរបស់់អ្នន�
លេ�លេ�ើប័ណ្ណណលេ�ឌីើក្បែ�រ

ណើ��

ត្រ� ត្រស
មិនជាក់ូលាក់ូ/អ្ននត�ណើ��/
មិនបាន�ញ្ជាា ក់ូ

ថំ្នាក់ូណើ�ៀន

3.  �័ត៌៌មានីល់មិ�ត៌របស់់អនក់ – ឪ�ុក់ ឬមាា យ/អាណា�ាបាល់
ខ្លួំ��បានអាន ណើ�ើយយល់�ឹងអ្ន�ពីើព័ី�៌មានខែ�លបានផ្តតល់  ទាក់ូ�និនឹងគុ�� 
ត្រ�ណើ�ជន៍ និងផ្តល�ះ�ពាល់�នាា �់�នំ�ខែ�លអាចណើកូើ�មានពីើវ៉ាាក់ូសា�ង 
ណើមនើញណើ�ោ ខូ្លួខ្លួល ACWY។

តាម�យៈណើន� ខ្លួំ��សមូផ្តតល់��យល់ត្រពីមឱ្យយកូូន��ស់ខ្លួំ�� �ូចមាន ណើ�ះ �ខាងណើលើ
ណើ�ើមីើ���ល��ចាក់ូខែ�ម�យ�ូសថ្ងៃនវ៉ាាក់ូសា�ង ណើមនើញណើ�ោ ខូ្លួខ្លួល ACWY។

ខ្លួំ��សមូត្រ��ស តាមខែ�លខ្លួំ���ឹងជាក់ូចាស់ថ្នាកូូន��ស់ខ្លួំ��៖

1. ពី��ខែ�លមានត្រ��ិកូមះអាណា�ីើឡាក់ូ�ចិ (ត្រ��ិកូមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�) 
�នាា �់ពីើចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ងណាម�យណើ�ើយ។

2. មិនមានត្រ��ិកូមះអាណា�ីើឡាក់ូ�ចិ (ត្រ��ិកូមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�) ច�ណើពា�
សមាសធា��វ៉ាាក់ូសា�ងណាម�យខែ�លមានរាយកូំ�ងសនួឹកូព័ី�៌មានសត្រមា�់ 
ឪពី�កូមាត យខែ�លដាក់ូភ្ជាា �់មកូជាម�យណើ�។

3.  មិនមានថ្ងៃផ្តាណើពា�ណើ�។
ណើ�ះ �ឪពី�កូ ឬមាត យ/ អាណាពីាបាល (ឧទា���៍ JOHN SMITH)

អាសយដាា នផ្តា�  (ឧទា���៍ 5 SMITH LANE)

���ន់

ណើលខ្លួ��ូសពីាចល័�

��ថណើលខាឪពី�កូ ឬមាត យ /អាណាពីាបាល ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ណើលខ្លួ��ូសពីាណើផ្តំងណើ�ៀ�ខែ�លលអជាងណើគុ
(មាន� �មទា�ងណើលខ្លួ���ន់ ឧទា���៍ 02)

ណើលខ្លួកូូ� 
ថ្ងៃត្រ�ស�ើ យ៍

Khmer

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



02/ // 02

កំំណត់់ត្រា�នៃ�ការចាក់ំវ៉ាាក់ំសាំងំ 
មេ��ីញមេ�ោ ខូូខូល ACWY ឪ�ុក់ ឬមាា យ/ អាណា�ាបាល់ កំំណត់់ត្រា�នៃ�ការចាក់ំវ៉ាាក់ំសាំងំ មេ��ីញមេ�ោ ខូូខូល ACWY

កំំណត់់ត្រា�នៃ�ការចាក់ំវ៉ាាក់ំសាំងំ មេ��ីញមេ�ោ ខូូខូល ACWY

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស (ឧទា���៍ JANE SMITH)

កំ់ណត់៌ចំំណារំបស់់គិ�លានុីបដ្ឋាា ក់ 

ដៃ� ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង  (24 ណើមាះ ង)

��ថណើលខា��ស់គិុលាន��ដាា កូ ថ្ងៃ�ៃ�ើ

:
ណើលខ្លួត្រកូមុវ៉ាាក់ូសា�ងណើ�ងី

សំា�

�ូលមេ�តុ់�ិ�បា�ចាក់ំវ៉ាាក់ំសាំងំ

អ្នវ�មំាន
��ិណើសធ្ង
មិនត្រសលួខ្លួួ�ន
ពី��មាន��ថណើលខា 
�កូណើចញ��យល់ត្រពីម 
ណើផ្តំងណើ�ៀ�

ត្រាត់វូបំំមេ�ញមេ�យឪ�ុកំ ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល។

សត្រាម្តាប់ំការយិាល័យមេត្រាបីំបុុំមេណាះ �

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ដៃ� ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង  (24 ណើមាះ ង)

��ថណើលខា��ស់គិុលាន��ដាា កូ ថ្ងៃ�ៃ�ើ

:
ណើលខ្លួត្រកូមុវ៉ាាក់ូសា�ងណើ�ងី

សំា�

ត្រាត់វូបំំមេ�ញមេ�យឪ�ុកំ ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល។

សត្រាម្តាប់ំការយិាល័យមេត្រាបីំបុុំមេណាះ �

កិំច្ចចការដែ�លត្រាត់វូមេ�ើី បំន្ទាា ប់ំ�ីការចាក់ំវ៉ាាក់ំសាំងំ អ្វីើីដែ�លត្រាត់វូមេ�ើី ត្រាបំសិ�មេបីំមេកីំត់ម្តា�ត្រាបំតិ់កំ�ម
មេ�ត្រាត់ង់កំដែ�ែងចាក់ំថំ្នាំំ

•  សមូ�កូា��កូកូ���់ត្រតាណើន� ណើដាយណើ���ថ្នាអំ្នកូនឹងត្រ�វូបាន�ត្រមវូឱ្យយផ្តតល់  
ព័ី�៌មានណើន�ណើ�ណើពីលណើត្រ�យណើ�ៀ�។

•  ព័ី�៌មានអ្ន�ពីើ��ចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង��ស់កូូនអំ្នកូ នឹងត្រ�វូបានផ្តា�កូណើ�ើងណើដាយ
សី័យត្រ�វ�តណិើ�កូំ�ង�ញ្ជីាើចាក់ូថំ្នា��ង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អំ្នកូត្រ�ខែ�លជា
ចង់ណើធ្ងីើ�ចុ��ីនភំ្ជាពី GP ��ស់អំ្នកូ ទាក់ូ�ងនឹង�ល��ណិើចេ���ចាក់ូ
វ៉ាាក់ូសា�ង។

ព្របស់�នីដើបើកូ់នីរបស់់អនក់រងទុក់ខ�ើព្របត៌�ក់មៅណាមួយដែ�ល់អនក់ដើក់ើត៌មានីក់ងវល់់ សូ់មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជជបណិ� ត៌ក់នុងតំ៌បន់ីអនក់។

• ដាក់ូត្រកូណា�់ណើសើមត្រ�ជាក់ូណើ�ណើលើកូខែនងួចាក់ូថំ្នា� ណើ�ើមីើ�នថយ
��ឈឺឺចា�់។

• ផឹ្តកូថំ្នា�ផារាាសើុតាមះ�ល ណើ�ើមីើ�នថយ��ឈឺឺចា�់។
• ផឹ្តកូវ�ថ�រាវឱ្យយណើត្រចើន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់យើ�ើង
យើ�ើងប្តូូ�រផូ្តាច់់យើ�ើម្បីីើចាត់ទ់ុកុព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក 
ស្រស់ប្តូតាម្បីច់ាប់្តូឯកជនភាព័។ 

យើស់ច់កូើថ្លែ�ងួយើនះព័នយល់់ព័ើរយើប្តូៀប្តូ និងយើ�ត់ផុល់ថ្លែ�ល់ 
យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នអំ្នព័ើអ្ននក និងក�នរប្តូស់់ 
អ្ននក រយើប្តូៀប្តូថ្លែ�ល់អ្ននកទុទុ�ល់បានព័ត័់ម៌ានរប្តូស់់អ្ននក  
និងរយើប្តូៀប្តូថ្លែ�ល់យើ�អាច់យើស្រប្តូើស្របាស់់ព័ត័់ម៌ានរប្តូស់់អ្ននក  
យើ�កនងុរងវង់យើស់វាស់ខុ្លួភាព័សាធារណៈៈរ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់  
ឬលាត់ស្រត់ដាងយើ�ឱ្យយភា�ើ�ទៃទុយើទុៀត់។ ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ 
ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក រ �ម្បីមានព័ត័់ម៌ានល់ម្បីិិត់អំ្នព័ើអ្ននក និងក�ន 
រប្តូស់់អ្ននក និងព័ត័់ម៌ានស់ខុ្លួភាព័ផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នទាកទ់ុនិ 
នឹងការចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��រប្តូស់់ក�នអ្ននក។ 

ការប្របមូូលព័្វត៌មាន
យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�ន យើ�ើម្បីីើឱ្យយយើ�ើងមាន 
ល់ទុឋភាព័ផដល់់កចិ់ចបំ្តូយើរ ើចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��ថ្លែ�ល់ស់ម្បីស្រស់ប្តូ
ស់ស្រមាប់្តូក�នរប្តូស់់អ្ននក។ 

យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានថ្លែ�ល់ទាកទ់ុនិ យើ�ើ�ចាបំាច់់ 
ស់ស្រមាប់្តូការចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��រប្តូស់់ក�នអ្ននក យើ�ើ�យើ�ើម្បីីើ
ចាត់ថ់្លែច់ងយើស់វាកម្បីមចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា ររយើ��បុ្តូុយើ�ះ ះ។ 

យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានព័ើអ្ននកយើដា�ផ្តាា ល់់ យើ�ទុើ� 
ថ្លែ�ល់អាច់យើ�វើយើ�បាន។ យើ�ើងស្រប្តូថ្លែ�ល់ជាចាបំាច់់ស្រត់វូ 
ស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានសាលាយើរៀនរប្តូស់់ក�នអ្ននក និងអ្ននក 
វជិាា ជើវៈថ្លែផនកស់ខុ្លួភាព័ឯយើទុៀត់ថ្លែ�ល់បានព័ាបាល់ក�ន 
រប្តូស់់អ្ននក។ យើ�កនងុស្រ�អាស់នន�ម្បី�� យើ�ើងស្រប្តូថ្លែ�ល់
ជាចាបំាច់់ស្រត់វូស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានព័ើស់មាជិក�មាន ក ់
កនងុស្រកមុ្បីស្រ�សួារ មិ្បីត់ដភ័័កដ ិអ្ននកថ្លែ�ទា ំឬកជ៏ន�ទៃទុយើផេង
យើទុៀត់ ថ្លែ�ល់អាច់ជ��យើ�ើងកនងុការផដល់់ការយើម្បីើល់ថ្លែ� 
ស់ខុ្លួភាព័�៏�ប់្តូស្រប្តូយើស់ើរបំ្តូផតុ់ចំ់យើ�ះក�នរប្តូស់់អ្ននក។

ស់និិស់ខុនៃនព័្វត៌មានដែ�លបានប្របមូូល
ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នអាច់ស្រត់វូបានរកាទុកុកនងុលំ់នាំយំើផេងៗ

 �ន ។ ភា�យើស្រច់ើនទុ�យើ� ព័ត័់ម៌ានអាច់ស្រត់វូបានរកាទុកុ 
ជាកណំៈត់ស់្រតាស្រកដាស់សាន ម្បីយើព័ទុយ និង/ឬកណំៈត់ស់្រតា
យើព័ទុយតាម្បីថ្លែប្តូប្តូយើអ្នឡិកិស្រត់និូកយើព័ទុយ ថ្លែ�ល់ប្តូយើងាើត់ថ្លែផនក 
ទៃនទុនិនន័�កមុ្បីព័យ�ទុរ័ថ្លែ�ល់មានស់នដិស់ខុ្លួ។ យើ�ើងចាប់្តូ
�កវន័ិ� និងយើ�ល់ការណ៍ៈយុ៉ាងត់ងឹរ ុ�ងទាកទ់ុនិ 
នឹងព័ត័់ម៌ានស្រ�ប់្តូថ្លែប្តូប្តូយុ៉ាងយើ�ើម្បីីើយើ�វើឱ្យយស្របាក�ថ្នាំ 
ព័ត័់ម៌ានអំ្នព័ើអ្ននករ �ច់ផតុ់ព័ើការបាត់ប់្តូង់ ការយើប្តូើកយើម្បីើល់ 
យើដា��ម នការអ្ននញុ្ញាា ត់ និងការយើស្រប្តូើស្របាស់់ខ្លួសុ់។

ការយើប្របើប្របាស់់ និងការលាតប្រតដាងព័្វត៌មាន
ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក ឬរប្តូស់់ក�នអ្ននកអាច់ស្រត់វូ 
បានយើស្រប្តូើស្របាស់់យើដា�យើស់វាកម្បីមស់ខុ្លួភាព័សាធារណៈៈ 
រ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់ ឬស្រត់វូបានលាត់ស្រត់ដាងយើ�យើស្រ�យើស់វា
កម្បីមស់ខុ្លួភាព័យើ�ើម្បីីើផល់ូ់ការថ្លែ�ទា ំនិងការព័ាបាល់ស់ម្បី
រម្បីយថ្លែ�ល់ស្រត់វូផល់ូ់ជ�នអ្ននក។ ឧទា�រណ៍ៈ ព័ត័់ម៌ាន 
រប្តូស់់អ្ននកអាច់ស្រត់វូបានយើស្រប្តូើស្របាស់់ ឬលាត់ស្រត់ដាងយើ� 
ឱ្យយយើវជាប្តូណិិៈត់ព័ាបាល់យើ��ទុ�យើ�រប្តូស់់អ្ននក យើ�ឱ្យយ
យើវជាប្តូណិិៈត់ព័ាបាល់យើ��ទុ�យើ�រប្តូស់់ក�នអ្ននក យើ�ឱ្យយ 
យើស់វាកម្បីមស់ខុ្លួភាព័ ឬម្បីនាើរយើព័ទុយថ្លែ�ល់កពំ័ងុព័ាបាល់
ម្បី��យើផេងយើទុៀត់ យើ�ឱ្យយយើស់វាកម្បីមឡានយើព័ទុយរ�ឋញូ� វ 
យើ�ថ្លែវល់ យើ�ឱ្យយស្រ�យូើព័ទុយឯកយើទុស់ស់ស្រមាប់្តូការប្តូញ្ជូា�ន  
ឬការយើ�វើយើត់ស់ជំូងឺ។ ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នកអ៏ាច់ស្រត់វូបាន
យើស្រប្តូើស្របាស់់ ឬលាត់ស្រត់ដាងផងថ្លែ�រស់ស្រមាប់្តូយើ�ល់ 
បំ្តូណៈងទាកទ់ុនិនឹងស្រប្តូត់បិ្តូត់ូកិារទៃនយើស់វាកម្បីមស់ខុ្លួភាព័ 
រ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់ និងការព័ាបាល់អ្ននកជំងឺរប្តូស់់យើ�ើង 
រ �ម្បីមានការផល់ូ់ម្បី�ល់និ�ិ ការយើរៀប្តូថ្លែផនការ ស់កម្បីមភាព័ 
ថ្លែកល់ម្បីសិ់វុត់ិភិាព័ និង�ណុៈភាព័។

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំពី�ឯក្ដីជនភាពី សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំពី�ឯក្ដីជនភាពី 
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ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នស្រត់វូថ្លែត់បានលាត់ស្រត់ដាងយើ�ភាន កង់្ការ
រដាឋ ភ័ិបាល់រ�ឋ និងស់�ព័ន័ឋ យើ�ើម្បីីើអ្ននយុើលាម្បីតាម្បីច់ាប់្តូ
ទាកទ់ុនិនឹងការយើ�វើរបា�ការណ៍ៈ ព័ើជំងឺថ្លែ�ល់ត់ស្រម្បីវូឱ្យយ 
��ការណ៍ៈ យើ�ើម្បីីើផល់ូ់ព័ត័់ម៌ានល់ម្បីិិត់អំ្នព័ើយើម្បីឌីើថ្លែ�រ  
និងស់ិិត់សិ់ូើព័ើការចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��។ 

យើ�ើងកអ៏ាច់យើស្រប្តូើព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននកផងថ្លែ�រ  
យើ�ើម្បីីើទាកទ់ុងម្បីកអ្ននក ទាកទ់ុនិនឹងការស់ាង់ម្បីត់យិើល់ើការ 
យើព័ញូចិ់ត់រូប្តូស់់អ្នត់�ិិជន និងយើ�ើម្បីីើតាម្បីដានស់វុត់ិភិាព័
វា ាកស់ាងំ។ ការច់�ល់រ �ម្បី�ជឺាការស់ម័ស្រ�ចិ់ត់ ូយើ�ើ�ការ 
មិ្បីនច់�ល់រ �ម្បីព័ុមំានផល់បុ្តូះ�ល់់�ល់់ការថ្លែ�ទាសំ់ខុ្លួភាព័
ថ្លែ�ល់បានផល់ូ់យើឡិើ�។

សិ់ទ្ធិិិចូ្ចលយើប្របើប្របាស់់ព័្វត៌មានរបស់់អ្ននកិ
អ្ននកមានសិ់ទុិសំិ់ណៈ� ម្បីព័រស់ុំព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នទាងំ អ្នស់់រប្តូស់់អ្ននកថ្លែ�ល់យើ�ើងរកាទុកុ យើ�ើ�និងកណំៈត់ ់
ស្រតាយើព័ទុយឯយើទុៀត់រប្តូស់់ក�នអ្ននក។ យើ�អាច់�តិ់ទៃ�អួ្ននក  
ស្រប្តូសិ់នយើប្តូើអ្ននកយើស់នើស់ុំច់ាប់្តូច់ម្បីងួទៃនព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�ន
រប្តូស់់អ្ននក ឬកណំៈត់ស់្រតាថ្លែផនកយើព័ទុយ។

ព័្វត៌មានបដែនែមូ និងយើ�ើមូីើទាក់ិទ្ធិងមូកិយើ�ើង
ស់ស្រមាប់្តូព័ត័់ម៌ានប្តូថ្លែនមិ្បី អំ្នព័ើរយើប្តូៀប្តូថ្លែ�ល់ព័ត័់ម៌ាន 
ផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននកស្រត់វូបានស្រ�ប់្តូស្រ�ង ស់�ម្បីយើម្បីើល់យើស់ៀវ
យើ�ថ្លែណៈនាំអំំ្នព័ើឯកជនភាព័រប្តូស់់ NSW Health  
(ស្រកស់�ងស់ខុាភ័បិាល់ រ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់) ស់ស្រមាប់្តូព័ត័់ម៌ាន
អំ្នព័ើស់ខុ្លួភាព័៖ www.health.nsw.gov.au/
patients/privacy

ស្រប្តូសិ់នយើប្តូើអ្ននកមានសំ់ណៈ� រទាងំឡា� ឬប្តូណឹូៈងត់វាា 
អំ្នព័ើឯកជនភាព័ទៃនព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក ស់�ម្បី
ទាកទ់ុងម្បីកអ្នងគភាព័ស់ខុ្លួភាព័សាធារណៈៈកនងុត់បំ្តូន់ 
រប្តូស់់អ្ននក តាម្បីទុ�រស់ព័ាយើល់ខ្លួ 1300 066 055។ 
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