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កក់ទុុកឥឡូូវនៅ�ះ
ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ COVID-19 
ស់ម្រា�ប់កុ�រ (អាយុុពី័៥-១១ឆ្នាំន )ំ

LET’S DO THIS

នៅហតុុអីី្នបា�ជាកុ�រអាយុុពី័៥-១១ឆ្នាំន  ំ�ួរចាក់វ៉ាាក់សាំងំម្រាបឆ្នាំងំទុល់់�ឹង COVID-19?

COVID-19 គឺឺជាមេ�មេ�គឺ�ួយដែ�លអាចបណ្តាា លឱ្យយមានជំំងឺឺធ្ងងន់ធ្ងងរ និងឺស្លាា ប់ ក៏៏�ូចជាបញ្ហាា សុុខភាពរយៈមេពលដែ�ងឺផងឺដែ�រ។  
វាអាចឆ្លាងឺបានយ៉ាា ងឺងាយរវាងឺ�នុសុស មេ�ើយជួំនកាលមានមេ�គឺសុញ្ហាា តិិចតួិច ឬក៏៏គ្មាា នផងឺ ដែ�លមេធ្ងើើឱ្យយពិបាក៏ក៏ុងុឺការ�ឹងឺថាអុ្នក៏ឆ្លាងឺ  �ុនមេពលអុ្នក៏ច�ាងឺវាមេ�អុ្នក៏�ទៃ�។

មេ�ះបើជាការឆ្លាងឺមេ�មេ�គឺ COVID-19 ចំមេ�ះកុ៏មារ ជាញឹឹក៏ញាប់វាស្រាស្លាលជាងឺ�នុសុសមេពញឹ�យ័ក៏៏មេ�យ មានមេ�តុិផលយ៉ាា ងឺរងឹឺមាមំេ�ើ�ីើគ្មាសំ្រា�
ការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺកុ៏មារ៖

• វាាក់៏ស្លាងំឺផាល់ជំំនួយ�ល់ស្រាបព័នធភាពសុ្លា។ំ មេ�យការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺកូ៏នរបស់ុអុ្នក៏ អុ្នក៏កំ៏ពុងឺជួំយការ�រពួក៏មេគឺពើជំំងឺឺធ្ងងន់ធ្ងងរបណ្តាា ល�ក៏
ពើ COVID-19 និងឺផលបាះ�ល់រយៈមេពលដែ�ងឺដែ�លអាចមេក៏ើតិមាន។

• ការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺក៏៏ជួំយការ�រ�ិតិាភ័័ក៏ាិ ស្រាក៏�ុស្រាគឺសួ្លារ និងឺសុ�គឺ�ន៍ផងឺដែ�រ រ�ួ�ងំឺ�នុសុសងាយរងឺមេស្រាគ្មាះស្រាគឺប់�យ័  
មេ�យការជួំយកាត់ិបនថយការឆ្លាងឺជំំងឺឺ។

• ការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺជួំយរក៏ាកុ៏មារឱ្យយមេ�ស្លាលាមេរៀន និងឺការចូលរ�ួក៏ុងុឺសុក៏�ាភាពសុងឺគ�នានា ដែ�លមានស្លារៈសំុខាន់សុស្រាមាប់
ការមេរៀនសូុស្រាតិ និងឺការអ្នភិ័�ឌ្ឍឍន៍របស់ុពួក៏មេគឺ។

កុ៏មារ�ប់លាននាក់៏មេ�ជំុំ�ញិឹពិភ័ពមេលាក៏ បានចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺមេ�យសុុ�តិថិភាពស្រាបឆាំងំឺ�ល់នឹងឺ COVID-19 រចួ�ល់មេ�ើយ។  
ភ័័សុាុតាងឺបងាា ញឹថា ការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺផាល់កិ៏ចចការ�រ�៏លអស្រាបឆាំងំឺ�ល់នឹងឺជំំងឺឺធ្ងងន់ធ្ងងរពើ COVID-19 ចំមេ�ះកុ៏មារ និងឺជួំយឱ្យយស្រាក៏�ុស្រាគឺសួ្លារ

 របស់ុអុ្នក៏មានសុុ�តិថិភាព និងឺមានសុុខភាពលអ។

នៅតីុកុ�រចាក់វ៉ាាក់សាំងំ �ិងទុទួុល់ដូូស់ដូូចម�ុស់សនៅព័ញវយ័ុដែដូរឬនៅទុ?

នៅទុ។ វាាក់៏ស្លាងំឺដែ�លបានអ្ននុ�័តិសុស្រាមាប់កុ៏មារអាយុពើ៥-១១ឆុាំ ំគឺឺជាវាាក់៏ស្លាងំឺពិមេសុសុសុស្រាមាប់កុ៏មារមាា ក៏ Pfizer (Comirnaty)  
មេ�យចាក់៏ពើរ�ូសុមានរយៈមេពល៨សុប្តាា �៍គឺមាា តិពើគុ្មា។

�ូសុវាាក់៏ស្លាងំឺមាា ក៏ Pfizer សុស្រាមាប់កុ៏មារអាយុពើ៥-១១ឆុាំ ំគឺឺមានស្រាបដែ�លជា�ួយភាគឺបើ ទៃន�ូសុដែ�លផាល់ឱ្យយ�នុសុសអាយុចាប់ពើ១២ឆុាំមំេ�ើងឺ
មេ�។ �ូសុតិិចជាងឺមេនះ ស្រាតិ�ូបានមេស្រាបើស្រាបាស់ុក៏ុងុឺស្រាក៏�ុអាយុមេនះ ពើមេស្រា�ះវាអាចសុមេស្រា�ចបាននូ�ក៏ស្រា�ិតិខពស់ុទៃនកិ៏ចចការ�រកុ៏មារ �ូចគុ្មានឹងឺ�ូសុដែ�ល
បានផាល់ឱ្យយ�នុសុសអាយុចាប់ពើ ១២ឆុាំមំេ�ើងឺមេ�ដែ�រ។

នៅតីុផល់បះះពាល់់ចំនៅពាះកុ�រ ដូូចគ្នាន �ឹងម�ុស់សនៅព័ញវយ័ុដែដូរឬនៅទុ?

បាទុ/ចាស់។ កុ៏មារអាចជួំបស្រាប�ះផលបាះ�ល់�ូមេ� �ូចគុ្មានឹងឺ�នុសុសមេពញឹ�យ័ដែ�រ បនាា ប់ពើបានចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19។

ជា�ូមេ�ផលបាះ�ល់�ងំឺមេនះគឺឺស្រាស្លាល មេ�ើយបាត់ិមេ��ញិឹបនាា ប់ពើ�ួយទៃ�ង ឬពើរទៃ�ង មេ�ើយអាចរ�ួមាន៖

• ឈឺឺក៏ាល

• មេ�ា ខាួន និងឺស្រាគឺនុញាក់៏

• អ្នស់ុក៏មាា ងំឺ/មេនឿយ�ត់ិ

• ឈឺឺចាប់ស្លាច់�ំុ និងឺឈឺឺទៃ�មេ�ក៏ដែនាងឺចាក់៏ថុាំ

ផលបាះ�ល់តិិចតួិចគឺឺធ្ង�ាតា មេ�ើយបងាា ញឹថាស្រាបព័នធភាពសុ្លាកំំ៏ពុងឺមេឆ្លាើយតិបមេ�នឹងឺវាាក់៏ស្លាងំឺ។ ផលបាះ�ល់ធ្ងងន់ធ្ងងរបណ្តាា ល�ក៏ពើវាាក់៏ស្លាងំឺគឺឺ
ក៏ស្រា�មានណ្តាស់ុ ជា�ួយនឹងឺហានិភ័័យទៃនផលបាះ�ល់�ូចគុ្មា�ងំឺមេនាះ កាន់ខពស់ុពើការឆ្លាងឺ COVID-19។ ស្រាបសិុនមេបើផលបាះ�ល់មេ�ដែតិបនា
មេក៏ើតិមាន ឬអុ្នក៏ស្រាពយួបារ�ភ សូុ�ពិមេស្រាគ្មាះជា�ួយមេ�ជំជបណិិ្ឌិតិពាបាលមេ�គឺ�ូមេ�របស់ុអុ្នក៏។

– Khmer

http://nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
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នៅតីុហា�ិភ័័យុថ្ងៃ�ផល់បះះពាល់់ធ្ងៃ�់ធ្ងៃរ���័យុថា ខំុំ្ញុំមិ��ួរឱ្យយកូ�របស់់ខំុំ្ញុំចាក់វ៉ាាក់សាំងំឬ?

នៅទុ។ វាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19 �ងំឺអ្នស់ុដែ�លមេស្រាបើស្រាបាស់ុមេ�ក៏ុងុឺស្រាបមេ�សុអូ្នស្រាស្លាា លើ មានស្រាប�តិាិសុុ�តិថិភាពលអ មេ�ើយស្រាតិ�ូបានមេធ្ងើើមេតិសុា 
 និងឺវាយតិទៃ�ាយ៉ាា ងឺ�ាត់ិចត់ិមេ�យ រ�ឋបាលស្រាគឺប់ស្រាគឺងឺមេលើ�ំនិញឹ�ក់៏�ងឺនឹងឺការពាបាលអូ្នស្រាស្លាា លើ (TGA) និងឺស្រាក៏�ុស្រាបឹក៏ាបមេចចក៏មេ�សុអូ្នស្រាស្លាា លើ

សុាើពើការចាក់៏ថុាបំងាា រមេ�គឺ (ATAGI) �ុនមេពលស្រាតិ�ូបានអ្ននុ�័តិ និងឺដែណ្ឌិនាសំុស្រាមាប់ការមេស្រាបើស្រាបាស់ុ។

កុ៏មារជាងឺ៥លាននាក់៏មេ�សុ�រ�ឋអាមេ�រកិ៏ និងឺ�ប់លាននាក់៏មេ�ៀតិមេ��ូ�ងំឺពិភ័ពមេលាក៏អាយុពើ៥-១១ ឆុាំ ំបានចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19 
មេ�យសុុ�តិថិភាព រ�តូិ�ក៏�ល់មេពលបចចុបីនមុេនះ។

នៅតីុការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ COVID-19 បះះពាល់់ដូល់់ការធំ្ងលូ់តុលាស់់ ការអ្នភិ័វឌ្ឍឍ�៍ ឬល់ទុធភាព័��កូ�នានៅព័ល់អ្ននា�តុរបស់់កូ�ខំុំ្ញុំនៅទុ?

នៅទុ។ �ិនមានភ័សុាុតាងឺដែ�លថាវាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19 អាចបាះ�ល់�ល់ការធំ្ងលូតិលាស់ុ និងឺការអ្នភិ័�ឌ្ឍឍន៍របស់ុកុ៏មារមេ�។

ផលបាះ�ល់រយៈមេពលដែ�ងឺ�ក៏ពើ COVID-19 អាចមានឥ�ធិពលយូរអ្នដែងឺើងឺមេលើសុុខភាព និងឺសុុខុមាលភាព។ ហានិភ័័យទៃនភាពសុាគុឺស្លាា ញឹពើ
ការឆ្លាងឺមេ�មេ�គឺ គឺឺខពស់ុជាងឺផលបាះ�ល់ក៏ស្រា�ិតិស្រាស្លាលទៃនការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ។

នៅតីុកូ�របស់់ខំុំ្ញុំ�ួរចាក់វ៉ាាក់សាំងំឬអ្នត់ុ ម្រាបសិ់�នៅបីពួ័កនៅ�បា�នៅកីតុ COVID-19 រចួនៅហីយុ?

បាទុ/ចាស់។ កុ៏មារដែ�លបានមេក៏ើតិ COVID-19 រចួមេ�ើយ គួឺរដែតិចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ មេ�មេពលដែ�លពួក៏មេគឺបានជាសុះមេសុីើយពើជំំងឺឺ  
មេ�ើ�ីើជួំយការ�រស្រាបឆាំងំឺ�ល់នឹងឺការឆ្លាងឺ�ួយមេផសងឺមេ�ៀតិ។

នៅតីុកូ�របស់់ខំុំ្ញុំអាចចាក់វ៉ាាក់សាំងំនៅ�យុគ្នាា �ការយុល់់ម្រាព័មពី័ខំុំ្ញុំឬ?

នៅទុ។ កុ៏មារអាយុពើ៥-១១ឆុាំ ំតិស្រា��ូឱ្យយមានការយល់ស្រាព�ស្រាសុបចាប់ពើឪពុក៏មាា យ ឬអាណ្តាពាបាលមេ�ើ�ីើចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19។

ការយល់ស្រាព�ស្រាតិ�ូបាន���រមេ�មេពលមេធ្ងើើការក៏ក់៏�ុក៏ មេ�ើយស្រាតិ�ូបាន���រ�ាងឺមេ�ៀតិមេ�មេពលមេធ្ងើើការណ្តាត់ិជួំប។ ស្រាបសិុនមេបើឪពុក៏មាា យ 
ឬអាណ្តាពាបាល �ិនអាចចូលរ�ួក៏ុងុឺការណ្តាត់ិជួំបជា�ួយកុ៏មារបានមេ� ពួក៏មេគឺអាចដែតិងឺតាងំឺ�នុសុសមេពញឹ�យ័មុាក់៏មេ�ៀតិ ឱ្យយចូលរ�ួក៏ុងុឺ
ការណ្តាត់ិជួំបជំំនួសុពួក៏មេគឺ មេ�មេពលបំមេពញឹការយល់ស្រាព�តា�អ្ននឡាញឹ ក៏ុងុឺអំ្ន�ុងឺ�ំមេណ្ឌិើ រការក៏ក់៏�ុក៏។

ព័ត៌ិមានល�អិតិអំ្នពើ�នុសុសមេពញឹ�យ័អ្ន��ំមេណ្ឌិើ រដែ�លបានដែតិងឺតាងំឺ ស្រាតិ�ូដែតិបានផាល់ក៏ុងុឺអំ្ន�ុងឺមេពលក៏ក់៏�ុក៏ មេ�ើ�ីើឱ្យយអ្នតិាសុញ្ហាា ណ្ឌិ 
 និងឺការអ្ននុញ្ហាា តិផាល់ការយល់ស្រាព�ជំំនួសុរបស់ុពួក៏មេគឺ អាចស្រាតិ�ូបានមេផា�ងឺផ្ទាា ត់ិមេ�ទៃ�ងណ្តាត់ិជួំប។

សុស្រាមាប់ព័ត៌ិមានបដែនថ�អំ្នពើការយល់ស្រាព� សូុ�ចូលមេ�ើល៖ Vaccination consent FAQs for parents and guardians  
(សំុណួ្ឌិរដែ�លមេគឺសួុរញឹឹក៏ញាប់ អំ្នពើការយល់ស្រាព�មេលើការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺសុស្រាមាប់ឪពុក៏មាា យ និងឺអាណ្តាពាបាល)។

នៅតីុការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ COVID-19 ជាកាតុពី័កិចចស់ម្រា�ប់កុ�រ (រមួទាំងំស់ម្រា�ប់សាំលានៅរៀ� �ិងកីឡាជានៅដីូម) ឬ?

នៅទុ។ ការចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺស្រាបឆាំងំឺ�ល់នឹងឺ COVID-19 �ិនដែ�នជាកាតិពើកិ៏ចចមេ� បាុដែនាស្រាតិ�ូបានមេលើក៏�ឹក៏ចិតិាយ៉ាា ងឺខាា ងំឺ។

�ិនមានតិស្រា��ូការឱ្យយកុ៏មារចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19 មេ�ើ�ីើចូលរ�ួក៏ុងុឺសុក៏�ាភាពក៏ើឡានានាមេ�ស្លាលាមេរៀន ឬសុ�គឺ�ន៍មេ�។

នៅតីុកូ�របស់់ខំុំ្ញុំអាចចាក់វ៉ាាក់សាំងំជំំរញុបា�នៅទុ?

នៅទុ។ �គឺគចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺបឋ� បមេងឺាើតិការមេឆ្លាើយតិបទៃនស្រាបព័នធភាពសុ្លា�៏ំខាា ងំឺកាា  ចំមេ�ះ�នុសុស�យ័មេក៏ាងឺ។

ATAGI នឹងឺពិចារណ្តា ស្រាបសិុនមេបើតិស្រា��ូឱ្យយមាន�ូសុជំំរញុឹសុស្រាមាប់ស្រាក៏�ុអាយុមេនះ មេ�មេពលអ្ននាគឺតិ។

នៅតីុកុ�រ�ឹងម្រាតុវូចាក់វ៉ាាក់សាំងំម្រាបឆ្នាំងំទុល់់�ឹង COVID-19 នៅ�សាំលានៅរៀ�នៅទុ?

នៅទុ។ មេធ្ងើើការក៏ក់៏�ុក៏សុស្រាមាប់វាាក់៏ស្លាងំឺ COVID-19 របស់ុកូ៏នអុ្នក៏តា�រយៈមេ�ជំជបណិិ្ឌិតិពាបាលមេ�គឺ�ូមេ� ឱ្យសុ�ស្លាថ នក៏ុងុឺតំិបន់របស់ុអុ្នក៏ 
មេសុវាក៏�ាសុុខភាពសុ�គឺ�ន៍ជំនជាតិិមេ�ើ�ដែ�លមានការស្រាគឺប់ស្រាគឺងឺ  ឬគឺាើនិក៏ចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺរបស់ុស្រាក៏សួុងឺសុុខាភិ័បាលរ�ឋញូឹ�មេ�ដែ�ល។

នៅតីុខំុំ្ញុំកក់ទុុកនៅ�យុរនៅបៀបណា?

ឪពុក៏មាា យស្រាតិ�ូបានមេលើក៏�ឹក៏ចិតិាឱ្យយក៏ក់៏�ុក៏ការណ្តាត់ិជួំបចាក់៏វាាក់៏ស្លាងំឺ សុស្រាមាប់កូ៏នរបស់ុពួក៏មេគឺឱ្យយបានឆាំប់ តា�ដែ�លអាចមេធ្ងើើមេ�បាន។

កក់ទុុកឥឡូូវនៅ�ះតាមអ្ន�ឡាញ - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

ទូុរស់ព័ទនៅដីូមីីកក់ទុុក៖ បណ្តាា ញឹ�ូរសុពាជំំនួយការក៏ក់៏�ុក៏៖ 1800 57 11 55 / មេសុវាក៏�ាបក៏ដែស្រាបភាស្លាសុរមេសុរ និងឺបក៏ដែស្រាបផ្ទាា ល់មាត់ិ 
(TIS)៖ 131 450

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

