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ការពិតដ៏សំខាន់

 ដ�ើម្បីចុះដ្ម្ះកូនរបស់អ្នកចូលដរៀនដៅសាលាបឋមសិក្សា  
ឬមធ្យមសិក្សា សូមផ្តល់លិខិតបញ្្ក់ពីការចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ  
គឺមួយណាក៏បាន៖ លិខិតបញ្ជាក់ពីបបវត្ិនៃការចាក់ថ្ជាំបង្ជារ 
រោគ AIR (សម្រាប់កុរារដ�លបានចាក់ថ្្ំទាន់បច្ចុប្បន្នភាព  
ឬមិនបានចាក់ថ្្ំទាន់បច្ចុប្បន្នភាព ឬមិនអាចចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ 
ដោយសារមូលដេតុដេជ្ជសាសស្ត ឬរានម្បព័ន្ធការពារោងកាយ 
ពីធម្មជាត)ិ ឬ ទប្រង់បបបបទបបវត្ិនៃការចាក់ថ្ជាំបង្ជាររោគ  
AIR (សម្រាប់កុរារដ�លកំពុង�ំដ�ើរការគដម្រាងតាមឱ្យទាន ់
ការខកខានចាក់ថ្្ំបង្្រដោគដ�លបានយល់ម្ពម)។

 ម្បសិនដបើពុំបានផ្តល់លិខិតបញ្្ក់ពីការចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ 
ដ�លបានយល់ម្ពមដៅដពលចុះដ្ម្ះចូលដរៀន សិស្សអាច 
ដៅដតចុះដ្ម្ះចូលដរៀន ប៉ុដន្តពួកដគនឹងម្តរូេបានដគចាត់ទុក 
ថមិនទាន់បានចាក់ថ្្ំបង្្រដោគដៅក្នចុងបញ្ជីចាក់ថ្្ំបង្្រ 
របស់សាលាដរៀន។

 សិស្សដ�លគម្នលិខិតបញ្្ក់ពីការចាក់ថ្្ំបង្្រដោគដ�ល 
បានយល់ម្ពម និងអស់អ្នកដ�លមិនបានចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ  
ដេើយអាចម្តរូេបានដគ�កដចញពីសាលាដរៀន ម្បសិនដបើរាន 
ការផ្ចុះោតត្បាតននជំងឺឆ្លងដ�លអាចការពារបានដោយការ 
ចាក់ថ្្ំបង្្រដោគដៅឯសាលាដរៀន ឬម្បសិនដបើពួកដគរានការ 
ប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សរា្្ក់រានជំងឺឆ្លងដ�លអាចការពារ 
បានដោយការចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ ដទាះបីជាពុំរានការផ្ចុះោត 
ត្បាតននជំងឺឆ្លងដៅសាលាដរៀនក៏ដោយ។ 

 NSW Health ដធវើការយ៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយសាលាដរៀន  
ដ�ើម្បីផ្តល់ជូនថ្្ំចាក់បង្្រដ�លបានដ�នាំសម្រាប់ដក្មងជ ំ
ទង់ដៅក្នចុងកម្មេិធីចាក់ថ្្ំបង្្រដៅតាមសាលាដរៀន។ ដៅឆ្្ំ 
២០១៨ ថ្្ំចាក់បង្្រដោគ�ុះឫសដលើអង្គជាតិមនុស្ស  
(HPV) និងថ្្ំបង្្រជម្ឺខាន់សា្្ក់-ដតតា�ូស-ក្អករាន់  
(dTpa) កំពុងម្តរូេបានផ្តល់ដៅថ្្ក់ទី៧ ខ�ៈដពលថ្្ំចាក់ 
បង្្រជំងឺដមនីញដ្គ្ខូខល ACWY កំពុងត្រូវបានផ្តល ់
នៅថ្នា ក់ទី១០ និងថ្នា ក់ទី១១។

ព័ត៌មានបននថែម
Australian Immunisation Register  

www.humanservices.gov.au/individuals/

services/medicare/australian-immunisation-

register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

ការចូលររៀនរៅសាលា 
បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា 
និងការចាក់ថ្្ំបង្្ររោគ
ពត័រ៌ាន
សម្្បរ់ាតាបតិា

Save the Date app
ទាញយកម្ប៉ូម្កាមទូរស័ព្ SAVE THE DATE ឬដបាះពុម្ព 
គដម្រាងចាក់ថ្្ំដ�លរានលក្ខ�ៈផ្្ល់ខ្លលួនមួយ ដៅម្តង់េុិបនស  
immunisation.health.nsw.gov.au  

Khmer

ការចូលររៀនរៅសាលា 
បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា 
និងការចាក់ថ្្ំបង្្ររោគ
ពត័រ៌ាន
សម្្បរ់ាតាបតិា

https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
www.health.nsw.gov.au/immunisation
www.immunisation.health.nsw.gov.au
www.immunise.health.gov.au


ចាប់ពីថ្ងៃទី១ នែមមសា ឆ្នាំ២០១៨ នាយកសាលា 
ទាំងអស់តតរូវបានតតមរូវឱនាយសួររកលិែិតបញ្នាក់ការ 
ចាក់ថ្នាំបង្នារមោគមៅមពលចុះម្មនាះចូលមរៀន។
ែណៈនពលខែលសិស្សអាចនៅខ្ចុះន ម្ ះចរូលន�ៀនបាន នោះបីជាពុំបានផ្តល់
លិែិ្បញ្ជា ក់កា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគខែលបានយលត់ពមក៏នោយ កុមា�ោំងននះ
នឹងត្រូវបានចា្់ទុកថ្មិនបានចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគនទ ន�ីយអាចត្រូវបានែក 
នចញពីសាលាន�ៀន តបសិននបីមានកា�ផ្ទះោ្្បា្ននជំងឺឆ្លងខែលអាចកា�ពា� 
បាននោយកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគនៅឯសាលាន�ៀន ឬតបសិននបីពួកនគមានកា� 
ប៉ះពាលជ់ាមួយមនុស្សមានា ក់មានជំងឺឆ្លងខែលអាចកា�ពា�បាននោយកា�ចាក់ 
ថ្នាំ បង្កា �នោគ នោះបីជាពុំមានកា�ផ្ទះោ្្បា្ននជំងឺឆ្លងនៅសាលាន�ៀនក៏ 
នោយ។

មាតាបិតាត្រូវបាននលីកទឹកចិ្្តឱ្យធានាថ្ ករូនៗ�បសព់ួកនគបានទទួលកា� 
ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគោន់បច្ទប្បននាភាព ន�ីយផ្តលល់ិែិ្បញ្ជា ក់កា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា � 
នោគខែលទទួលបានពីបញជាីចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគអរូតសា្ត លី (AIR) (Australian  
Immunisation Register) នៅនពលចុះន ម្ ះចរូលន�ៀន គឺមួយណា 
ក៏បាន:

 លិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ AIR  
(AIR Immunisation History Statement) ឬក៏

 ទតមង់ខបបបទតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ AIR  
(AIR Immunisation History Form) 

មេតុអ្ីការផ្នាស់ប្តូរទាំងមនះតតរូវបានម្្ើម�ើង
កា�ផ្្ល សប់្តតូ�ោំងននះត្រូវបានន្វីន�ីងនែើម្បីតបមរូលព័្៌មានត្ឹមត្រូវអំពីសាថា ន 
ភាពចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ�បសក់ុមា� និងនែើម្បីជួយតគប់តគងកា�ផ្ទះោ្្បា្នន 
ជំងឺឆ្លងនៅតាមសាលាន�ៀន និងស�គមន៍។ ទិននាន័យបង្ហា ញថ្មានកា� 
នកីនន�ីងននកា�ជរូនែំណឹងអំពីជំងឺឆ្លងខែលអាចកា�ពា�បាននោយកា�ចាក់ 
ថ្នាំ បង្កា �នោគកនាទងកុមា�ខែលមានវ័យចំណាស ់នបីនតបៀបន្ៀបនៅនឹងកុមា� 
្រូចៗ។ ជាមួយគ្នា ននះខែ� ឥ�តូវននះវាង្យតសួលសតមាប់មាតាបិតានែើម្ប ី
ទទួលបានកំណ្់តតាចាក់ថ្នាំ បង្កា ��បសក់ុមា�ខែលមានវ័យចំណាស ់នៅបញជាី 
ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគអរូតសា្ត លី (AIR) ខែលកាន់កាប់កំណ្់តតាចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ 
ខែលបានផ្តលឱ់្យកនាទងអាយុណាមួយ*។

មេតុអ្ីបានជាការចាក់ថ្នាំបង្នារមោគមានសារសំខាន់
កា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ គឺជាវិ្ីល្អបំផុ្នែើម្បីកា�ពា�ករូន�បសអ់នាកពីជំងឺ្្ងន់្្ង�។ 
នោយកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគឱ្យករូន�បសអ់នាក អនាកកំពុងកា�ពា�ពួកនគ និងស� 
គមន៍ឯនទៀ្ ជាពិនសសកុមា�ខែលមានវ័យនកមងនពកមិនអាចចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ  
ឬកុមា�ខែលមិនអាចចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគនោយសា�ន�្ុផលនវជជាសាតស្ត។ កាល 
ណាមានមនុស្សចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគឱ្យករូន�បសែ់្លលួនកាន់ខ្នតចីន នយីងក៏អាចតគប ់
តគងជំងឺ្្ងន់្្ង�ខែលអាចបង្កា � បានកាន់ខ្នតចីនខែ�។

លិែិតបញ្នាក់ពីតបវត្ិថនការចាក់ថ្នាំបង្នារមោគ AIR 
AIR ក្់តតាពីកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគខែលបានផ្តលឱ់្យកុមា� ន�ីយនផញើមកមាតា 
បិតានរូវលិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ AIR បន្ាប់ពីករូន�បស ់
ពួកនគចរូលអាយុ៤ឆ្នាំ ។ លិែិ្បញ្ជា ក់ននះអាចនតបីតបាសស់តមាប់កា�ចុះន ម្ ះ 
ចរូលន�ៀន។

មាតាបិតាអាចនសនាីសុចំបាប់ចម្លងននលិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ  
AIR �បសក់រូនែ្លលួននៅនពលណាមួយក៏បាន (��រូ្ែលក់រូន�បសែ់្លលួនអាយុ១៤ឆ្នាំ )  
នោយ៖

 នតបីតបាសគ់ណនី Medicare អនឡាញ�បសែ់្លលួនតាម�យៈ   
https://my.gov.au/ 

 នតបីតបាសក់មមវិ្ី Medicare Express Plus App, 
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 នៅទរូ�ស័ព្នៅ ខែ្សទរូ�ស័ព្សាកសួ�ទរូនៅ AIR នលែ 1800 653 809 

កុមា�ខែលមានអាយុ១៤ឆ្នាំ ន�ីង អាចនសនាីសុលំិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ   
បង្កា �នោគ�បសព់ួកនគពី AIR នោយនតបី ឬបនងកាើ្គណនី Medicare  
តាមអនឡាញផ្្លែ់្លលួន�បសព់ួកនគ តាម�យៈ 
myGov https://my.gov.au/

កុមារនដលបានចាក់ថ្នាំបង្នារមោគមពញមលញ
ជាង៩៤ភាគ�យននកុមា�នៅកនាទង�ែ្ឋ NSW បានទទួលកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ 
នពញនលញនៅអាយុ៥ឆ្នាំ  ន�ីយលិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ 
�បសព់ួកនគនឹងបញ្តូលពាក្យថ្ “This child has received all  
vaccines required by 5 years of age” (“កុមា�ននះបានទទួលថ្នាំ ចាក់ 

បង្កា �នោគោំងអសខ់ែល្តមរូវនៅអាយុ៥ឆ្នាំ ”) នៅខាងនតកាមទពំ័�។

កុមារនដលមានមេតុផលនដលមពទនាយមិនផ្ល់ 
ថ្នាំចាក់បង្នារមោគ ឬភាពសាុំពី្ម្មជាតិ
កុមា�ខែលមិនអាចចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគនោយសា�ន�្ុផលនវជជាសាតស្ត ឬអនាក 
ខែលមានតបព័ន្ធកា�ពា�ោងកាយពី្មមជា្ិ នឹងនៅខ្បានក្់តតាទុកនោយ 
ស�នស�ថ្ “Up to date” នៅនលីលិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ  
បង្កា �នោគ AIR �បសព់ួកនគ តបសិននបីទតមង់ខបបបទស្តីពីកា�នលីកខលង 
នោយន�្ុផលនវជជាសាតស្ត AIR (AIR Medical Exemption Form)  
ត្រូវបានបំនពញនោយនវជជាបណ្ិ្ពយាបាលនោគទរូនៅ/អនាកឯកនទសខាងនវជជា 
សាតស្ត ន�ីយបញជាតូននៅឱ្យ AIR។ កា�នលីកខលងនោយន�្ុផលនវជជាសាតស្ត  
ឬតបព័ន្ធកា�ពា�ោងកាយពី្មមជា្ិ នឹងត្រូវបានចុះបញជាីនៅខផនាកខាងនតកាមនន 
លិែិ្បញ្ជា ក់។

កុមារនដលបានចាក់ថ្នាំបង្នារមោគមៅមតរៅតបមទស 
កាលនបីកុមា�បានចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគនៅនតរៅតបនទស ន�ីយមិនបានក្់តតានៅ 
នលី AIR ននាះកំណ្់តតានតរៅតបនទស�បសក់ុមា�គួ�ខ្បានពិនិ្្យនោយនវជជា 
បណ្ិ្ពយាបាលនោគទរូនៅ/គិលានុបោ្ឋ ក ខែលបន្ាប់មកនគនឹងបញជាតូនព័្ ៌
មាននៅឱ្យ AIR បន្ាប់មក មាតាបិតាគួ�ខ្នសនាីសុលំិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្ត ិ
ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ AIR ខែលបានន្វីបច្ទប្បននាភាព នែើម្បីផ្តលឱ់្យសាលា 
ន�ៀន។

កុមារមិនបានចាក់ថ្នាំបង្នារមោគមពញមលញ
ចំនពាះកុមា�ខែលមិនបានទទួលកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគខែលត្រូវបានខណនំាឱ្យ 
បានោន់អាយុ៤ឆ្នាំ  លិែិ្បញ្ជា ក់ពីតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ AIR �បស ់
ពួកនគនឹងចុះជាបញជាីអំពីកា�ែកខានននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ និងកាលប�ិនចឆេទ 
កំណ្់នៅខផនាកខាងនតកាមននទពំ័�។ កុមា�ោំងននះ គួ�ខ្ចាប់នផ្តើមគនតមាង 
តាមឱ្យោន់កា�ែកខានចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគខែលបានយលត់ពម និងទតមង់ខបប 
បទតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នោគ AIR ខែលត្រូវបំនពញនោយនវជជាបណ្ិ្ 
ពយាបាលនោគទរូនៅ/គិលានុបោ្ឋ ក ន�ីយបញជាតូននៅឱ្យ AIR។ បន្ាប់មក  
មាតាបិតាអាចផ្តលច់បាប់ចម្លងនន (ទតមង់ខបបបទតបវ្្តិននកា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា � 
នោគ AIR ) នៅឱ្យសាលាន�ៀននៅនពលចុះន ម្ ះករូនចរូលន�ៀន។

សូមជ្រាបថា សិស្សដែលមិនទានប់ានចាក់ថានាំ បង្កា ររោគទំាដែលបានដែនំា 
សជ្រាប់វ័យរបសខ់្លួន ឬកាលរបើពុំបានផ្តលល់ិខិតបញ្ជា ក់ពើការចាក់ថានាំ បង្កា រ 
រោគ ជ្បដែលរាជ្តូវស្នា ក់រៅផ្ទះកនានុងអំឡនុងរពលរានផ្នុទះោតតបាតននជំងឺឆ្ង។  
ការរនទះគឺរែើម្ើការពារកុរារ និងបញ្ឈប់ការឆ្ងោលដាលននជំងឺ។

*  កា�ចាក់ថ្នាំ បង្កា �នានពលបច្ទប្បននាខែលផ្តលឱ់្យនៅកនាទងកមមវិ្ីចាក់ថ្នាំ បង្កា �នៅតាមសាលា 
ន�ៀន មិនបាននផញើជរូននៅ AIR នទ។ ចាប់នផ្តើមនៅចុងឆ្នាំ ២០១៨ កំណ្់តតាចាក់ថ្នាំ  
បង្កា �នោគនៅតាមសាលាន�ៀន នឹងចាប់នផ្តើមនផញើជរូននៅ AIR កំណ្់តតាចាក់ថ្នាំ បង្កា � 
នៅតាមសាលាន�ៀន មិនបាន្តមរូវសតមាប់កា�ចុះន ម្ ះចរូលន�ៀននទ ប៉ុខន្តតបសិននបីអនាក 
តបាថ្នា ចង់ទទួលបានកំណ្់តតាសតមាប់ករូន�បសអ់នាក សរូមោក់ទងមកអង្គភាពសុែភាព 
សាធា�ណៈកនាទង្ំបន់�បសអ់នាក តាមទរូ�ស័ព្នលែ 1300 066 055

https://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

