
កម្មមវិធីិីចាកវ់៉ា ាកស់ាំងំកម្មមវិធីិីចាកវ់៉ា ាកស់ាំងំ  
នៅ�សាំលានៅ�ៀន�ដ្ឋឋញូូវិនៅ�វែវិលនៅ�សាំលានៅ�ៀន�ដ្ឋឋញូូវិនៅ�វែវិល

NSW Health (ក្រ�សួួងសុួខាភិិបាល រដ្ឋឋញូូវសៅ�វែវល) សៅ�ើ�ការជាមួួយសាលាសៅរៀនសៅដ្ឋ�មួី�ផ្តតល់វ៉ាា�់សាងំបង្កាា រសៅ�គដុ្ឋ�ឫសួសៅល�អងគជាតិិមួនុសួស 
(HPV) និងសៅ�គខាន់សាា �់-សៅតិតាណូូសួ-�អ�មាន់ (dTpa) ដ្ឋល់សិួសួសសៅរៀនថ្នាា �់ទី�៧ សៅ��ាងុ�មួមវ�ិ�ចា�់វ៉ាា�់សាងំមានមូួលដ្ឋាឋ នសៅ�តាមួ
សាលាសៅរៀន។ វ៉ាា�់សាងំទាំងំសៅន�ក្រតិវូបានវែណូនាំសំៅដ្ឋាយ ក្រ�មុួក្របឹ�ាក្រសាវក្រជាវសួុខភាព និងសៅវជ្ជជសាក្រសួតជាតិិ(NHMRC) សៅ��យបានផ្តគត់ិផ្តគង់
មូួលនិ�ិសៅក្រកាមួ�មួមវ�ិ�ជាតិិសៅល�ការចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គ។ 

• ព័ត៌ិមានអំព�វ៉ាា�់សាងំ និងជំ្ជងឺវែដ្ឋលវ៉ាា�់សាងំទាំងំសៅន� 
ក្របឆាំងំការពារ មានដ្ឋា�់បញ្ចូូូលសៅ��ាងុសួនាឹ�ព័ត៌ិមាន

 សួក្រមាប់ឪពុ�មាត យសៅន�។ 

• សៅដ្ឋ�មួី�ឱ្យយ�ូនរបស់ួអា�បានចា�់វ៉ាា�់សាងំ ការយល់ក្រពមួសួក្រមាប់
វ៉ាា�់សាងំន�មួួយៗ ក្រតិវូវែតិបានផ្តតល់ឱ្យយសៅដ្ឋាយឪពុ�មាត យ/
អាណាពាបាល សៅ�សៅល�ទីក្រមួង់វែបបបទីយល់ក្រពមួវែដ្ឋលបានដ្ឋា�់
ភាជ ប់មួ�ជាមួួយ ឬសៅ�តាមួអនឡាញូ nswhealth.service-
now.com/school។ វ៉ាា�់សាងំទាំងំសៅន�នឹងផ្តតល់ជូ្ជន 
សៅដ្ឋាយឥតិគិតិថ្លៃ�ាបុុសៅណាះ �សៅ�សាលាសៅរៀន ក្របសិួនសៅប�អា�បំសៅពញូ 
ចុុះ��តិថសៅលខា សៅ��យក្របគល់ទីក្រមួង់វែបបបទីយល់ក្រពមួ ខណូៈ
សៅពលវែដ្ឋល�ូនរបស់ួអា�សៅរៀនសៅ�ថ្នាា �់ទី�៧។ 

• ការយល់ក្រពមួអាចុះដ្ឋ�សៅចុះញូសៅ�សៅពលណា�៏បានវែដ្ឋរ  
សៅដ្ឋាយសៅ�ើ�តាមួដំ្ឋបូនាំម នសៅ�ទំីព័រ 2។  

• ក្របសិួនសៅប�អា�មិួនចុះង់ឱ្យយ�ូនរបស់ួអា�ចា�់វ៉ាា�់សាងំ 
ក្របឆាំងំទីល់នឹងជំ្ជងឺណាមួួយសៅទី សួូមួ�ំុចុុះ��តិថសៅលខា 
សៅ�វែ�ីរវ៉ាា�់សាងំសៅនាំ�ឱ្យយសៅសា�។

• សៅសួចុះ�ត�វែ�ាងអំព�ឯ�ជ្ជនភាព វែដ្ឋលពនយល់ព�រសៅបៀបព័ត៌ិមាន 
វែដ្ឋលអា�ផ្តតល់ក្រតិវូបានក្របមូួល និងសៅក្រប�ក្របាស់ួ �៏មានដ្ឋា�់ 
បញ្ចូូូលផ្តងវែដ្ឋរសៅ�ទំីព័រ 4។

សួក្រមាប់ព័ត៌ិមានបវែនថមួទាំ�់ទីងនឹងការយល់ក្រពមួតាមួអនឡាញូ៖ 

NSW Health Khmer  សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា 

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌�នប់ន្ថែនែម សូមទាក់់ទងអងគភាព័សុខភាព័សាធារណៈៈម្រាប់ចាំតំំ៌ប់ន់រប់ស់អនក់ តាមទូរសព័ទលេ�ខ  
1300 066 055 ឬលេមើ�វ៉ិ ុ�ប់សៃស www.health.nsw.gov.au/immunisation។

http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
http://www.health.nsw.gov.au/immunisation


សំួណួូរវែដ្ឋលសៅគវែតិងសួួរជាញឹូ�ញាប់
សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំដំំតើណួើ រការតើ�យ
រតើ�ៀ�ណា ?
វ៉ាា�់សាងំដំ្ឋសៅណូ� រការសៅដ្ឋាយសៅ�ើ�ឱ្យយក្របព័នធភាពសុា ំក្របយទុីធ
ក្របឆាំងំនឹងសៅមួសៅ�គជា�់លា�់មួួយចំុះនួន។ ក្របសិួនសៅប�មួនុសួស
វែដ្ឋលបានចា�់វ៉ាា�់សាងំបុ�ពាល់ជាមួួយសៅមួសៅ�គទាំងំ 
សៅន� ក្របព័នធភាពសុារំបស់ួសៅគអាចុះសៅ�ា�យតិបបានកាន់វែតិ
ក្របសិួទីធិភាពសៅដ្ឋាយបង្កាា រ�ុំឱ្យយជំ្ជងឺវវិតិត ឬកាត់ិបនថយភាព
�ងន់�ងររបស់ួវ៉ាបានយុ៉ាងសៅក្រចុះ�ន។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមានប្រ�សិំទ្ធិិិភាព
យ៉ាា ងណាដែដំរ?
វ៉ាា�់សាងំវែដ្ឋលសៅក្រប�ក្របាស់ួសៅ��ាងុក្របសៅទីសួអូក្រសាត ល�មាន
សុួវតិថិភាព សៅ��យក្រតិវូវែតិ�ាងកាត់ិការសៅ�ើ�សៅតិសួតសុួវតិថិភាព
យុ៉ាងតឹិងរ ុ�ង មុួនសៅពលក្រតិវូបានអនុម័ួតិសៅដ្ឋាយរដ្ឋឋបាល
ក្រគប់ក្រគងសៅល�ទំីនិញូទាំ�់ទីងនឹងការពាបាល (TGA)។ 
សៅល�សួព�សៅន�សៅទីៀតិ TGA តាមួដ្ឋានសួុវតិថិភាពថ្លៃនវ៉ាា�់សាងំ
សៅ�សៅពល�ំពុងក្រតិវូបានសៅក្រប�ក្របាស់ួ។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំមានផល�ា�ពាល់
�ន្ទាា �់�នំំអី្វីើខ្លះះ�?
ផ្តលបុ�ពាល់បនាំា ប់បនស ំជាទូីសៅ�មិួន�ងន់�ងរសៅទី  
សៅ��យតាមួ�មួមតាទាំ�់ទិីននឹងការឈឺឺចាប់ សៅ��មួសៅបុាង 
និងសៅ��ងក្រ��មួសៅ�ក្រតិង់�វែនាងចា�់ថ្នាា ។ំ ផ្តលបុ�ពាល់
បនាំា ប់បនសវំែដ្ឋល�ងន់�ងរ�ក្រមួសៅ��តិមានណាស់ួ។  
ឪពុ�មាត យ�ាងុរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែវលវែដ្ឋលក្រតិវូបានតាមួ  
ដ្ឋាន�ាងុបុុនាំម នថ្លៃ�ងបនាំា ប់ព�ការចា�់វ៉ាា�់សាងំបង្កាា រសៅ�គ 
HPV បាន�យការណ៍ូថ្នា ៩ភាគរយថ្លៃនសិួសួសមានផ្តល
បុ�ពាល់បនាំា ប់បនសកំ្រសាល ខណូៈសៅពលវែដ្ឋលមានវែតិ 
០.៤ភាគរយបុុសៅណាះ � វែដ្ឋលតិក្រមួវូការវែ�ទាំវំែផ្តា�សៅវជ្ជជសាក្រសួត។ 
ព័ត៌ិមានបវែនថមួអំព�ផ្តលបុ�ពាល់បនាំា ប់បនស ំអាចុះរ�បាន
សៅ��ាងុព័ត៌ិមានវែផ្តា�សៅវជ្ជជសាក្រសួតសួក្រមាប់អា�សៅក្រប�ក្របាស់ួ 
(CMI) សួក្រមាប់វ៉ាា�់សាងំ វែដ្ឋលអាចុះរ�បានព�សៅគ�ទំីព័រ   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ 

ឪពុ�មាត យវែដ្ឋលក្រពយួបារមួភអំព�ផ្តលបុ�ពាល់បនាំា ប់បនសំ
បនាំា ប់ព�ការចា�់វ៉ាា�់សាងំ គួរទាំ�់ទីងមួ�សៅវជ្ជជបណិិូតិ  
ពាបាលសៅ�គទីូសៅ�របស់ួពួ�សៅគ វែដ្ឋលសៅពលសៅនាំ�សៅវជ្ជជបណិិូតិ
គួរសៅ�ើ�របាយការណ៍ូសៅ�អងគភាពសុួខភាពសាធារណូៈផ្តង
វែដ្ឋរ។

សំំណួួរ. តើ�ើអី្វីើជាប្រ��ិក់ម្មមទាស់ំអាណាហ្វីីើឡាក់់
សីំើ (anaphylaxis)? 
អាណា�ើ�ឡា�់សួុ� គឺជាក្របតិិ�មួមទាំស់ួនឹងសារធាតុិ
យុ៉ាង�ងន់�ងរវែដ្ឋលអាចុះនាំឱំ្យយសួនាប់ពុំដឹ្ឋងខាួន និងសាា ប់
បាត់ិបង់ជ្ជ�វតិិសៅទីៀតិផ្តង ក្របសិួនសៅប�ពំុបានពាបាលជាបនាំា ន់
សៅទី។ ការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតបំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់ការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតបំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់
វ៉ាា�់សាំងំណា�ួយ។វ៉ាា�់សាំងំណា�ួយ។ គិលានុបដ្ឋាឋ �ចា�់វ៉ាា�់សាងំសៅ�តាមួ
សាលាសៅរៀន មានការ�ើឹ��ើឺនយុ៉ាងសៅពញូសៅលញូ�ាងុការ
ពាបាលក្របតិិ�មួមទាំស់ួអាណា�ើ�ឡា�់សួុ�។ ការមានក្របវតិតិ 
anaphylaxis ណាមួួយ អាចុះមានន័យថ្នា សិួសួសមិួនគួរ
ទីទួីលថ្នាា ចំា�់ជា�់លា�់សៅ��យ។

សំំណួួរ. ចីុះ�ប្រ�សិំនតើ�ើកូ់នរ�ស់ំខំីំ្លះតើក់ើ�តើ�គ
ហឺ្វី� តើហ្វីើយតើប្រ�ើថំ្នាំ ំcortisone ‘ខ្លះទ្ធិើហ្វីំនូ’ 
ឬ prednisone ‘ប្រ�ឹននើហ្វីំនូ) ាតើ�យតើប្រ�ើ 
“�ំពង់ហឺ្វី�” (puffer) ?
វ៉ាា�់សាងំអាចុះផ្តតល់ឱ្យយអា�ណាមាា �់វែដ្ឋលសៅ��តិសៅ�គ�ឺតិ 
បានសៅដ្ឋាយសុួវតិថិភាពសៅដ្ឋាយមិួនគិតិអំព�ថ្នាា សំៅពទីយណាមួួយ
វែដ្ឋលសៅគ�ំពុងសៅក្រប�ក្របាស់ួសៅ��យ។

សំំណួួរ. តើ�ើគួរចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំដំល់សិំសំំ
ប្រសំើដែដំលមាន ឬដែដំលគិ�ថ្នាំប្រ�ដែហ្វីលជា
មានផ្ទៃផាតើពា�តើទ្ធិ?
សៅទី។ សិួសួសក្រសួ�ណាវែដ្ឋលមាន ឬវែដ្ឋលគិតិថ្នាក្របវែ�លជា
មានថ្លៃផ្តាសៅពា� ពំុគួរចា�់វ៉ាា�់សាងំសៅទី។ សៅ�ថ្លៃ�ងចា�់ថ្នាា  ំ
គិលានុបដ្ឋាឋ �វែផ្តា�ចា�់វ៉ាា�់សាងំនឹងសួួរសិួសួសក្រសួ�
ទាំងំឡាយ ក្របសិួនសៅប�សៅគមាន ឬអាចុះមានថ្លៃផ្តាសៅពា�។ 
ក្របសិួនសៅប�សិួសួសសៅ�ា�យសៅ�នឹងសំួណួូរសៅន�ថ្នាមាន សៅនាំ�ពំុក្រតិវូ
បានសៅគចា�់វ៉ាា�់សាងំឱ្យយសៅ��យ។ 

សិួសួសនឹងក្រតិវូបានវែណូនាំឱំ្យយពិភា�ាអំព�សៅរឿងសៅន�ជាបនាំា ន់
ជាមួួយឪពុ�មាត យ/អាណាពាបាល សៅ��យវែសួើងរ�ជំ្ជនួយ
វែផ្តា�សៅវជ្ជជសាក្រសួត។ សិួសួស�៏នឹងទីទីួលបានព័ត៌ិមានលមួអិតិ 
ផ្តងវែដ្ឋរ សៅដ្ឋ�មួី�ទាំ�់ទីងជាមួួយសៅសួវ៉ា�មួមបញ្ចូជនូបនតសួុខភាព
ដ្ឋថ្លៃទីសៅទីៀតិវែដ្ឋលនឹងផ្តតល់ដំ្ឋបូនាំម ន ការគាំកំ្រទី និងការវែណូនាំ។ំ

សំំណួួរ. តើ�ើខំីំ្លះអាចុះដំក់តើចុះញការយល់ប្រពម្ម
បានតើទ្ធិ ?
ការយល់ក្រពមួអាចុះដ្ឋ�សៅចុះញូសៅ�សៅពលណា�៏បាន៖

•  �វែនាងណាវែដ្ឋលការយល់ក្រពមួក្រតិវូបានផ្តតល់ឱ្យយតាមួអន
ឡាញូ សួូមួសៅប��ចូុះល nswhealth.service-now.
com/school សៅ��យសៅ�ើ�តាមួការវែណូនាំ ំសៅដ្ឋ�មួី�ដ្ឋ�សៅចុះញូ
ការយល់ក្រពមួសួក្រមាប់�ូនរបស់ួអា�។

•  �វែនាងណាវែដ្ឋលការយល់ក្រពមួក្រតិវូបានផ្តតល់ឱ្យយ �ាងុទីក្រមួង់
វែបបបទីក្រ�ដ្ឋាសួសាា មួផ្ទាា ល់ សួូមួផ្តតល់ឱ្យយសាលាសៅរៀននូវ
ការជូ្ជនដំ្ឋណឹូងជាលាយល�ខណ៍ូអ�សរ អំព�ការដ្ឋ�សៅចុះញូ
ការយល់ក្រពមួ ឬទីូរសួពាសៅ�សាលាសៅរៀនសៅដ្ឋ�មួី�ដ្ឋ�សៅចុះញូ
ការយល់ក្រពមួ។

សំំណួួរ. ចីុះ�ប្រ�សិំនតើ�ើខំីំ្លះតើពញចិុះ�ដនឹងរង់ចា ំ
រហ្វីូ�ទាល់ដែ�កូ់នរ�ស់ំខំីំ្លះមានអាយីតើប្រចុះើនជាង
តើន�?
វ៉ាា�់សាងំទាំងំសៅន�អាចុះផ្តតល់ជូ្ជនសៅ�សាលាសៅរៀន ក្របសិួនសៅប�
អា�បញ្ចូជនូវែបបបទីយល់ក្រពមួសៅដ្ឋ�មួវញិូបុុសៅណាះ � ខណូៈសៅពល
វែដ្ឋល�ូនរបស់ួអា��ំពុងសៅរៀនសៅ�ថ្នាា �់ទី�៧។ ក្របសិួនសៅប�
អា�សៅក្រជ្ជ�សួសៅរ ើសួរង់ចារំ�តូិដ្ឋល់�ូនរបស់ួអា�មានអាយុ
សៅក្រចុះ�នជាងសៅន� អា�នឹងចាបំាច់ុះក្រតិវូសៅ�ើ�ការសៅរៀបចំុះជាមួួយ
សៅវជ្ជជបណិិូតិពាបាលសៅ�គទីូសៅ� (GP) របស់ួអា�  
ឬឱ្យសួ�ការើចា�់ថ្នាា បំង្កាា រ។ សួូមួ�ត់ិចំុះណាថំ្នា  
វ៉ាអាចុះមានការបង់ថ្លៃ�ាចំុះណាយពា�់ព័នធ។

ចីុះ�ប្រ�សិំនតើ�ើកូ់នរ�ស់ំខំីំ្លះខ្លះក់ខានចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ
តើ�សាំលាតើរៀន?
�ល់ការខិតិខំក្របឹងវែក្របងនឹងក្រតិវូបានសៅ�ើ�សៅ��ង សៅដ្ឋ�មួី�ចា�់
វ៉ាា�់សាងំ�ូនរបស់ួអា�សៅ�គា�និ�សាលាជាបនតបនាំា ប់ 
�ាងុអំ�ុងឆាំា សិំួ�ាថ្នាា �់ទី�៧។ �វែនាងណាវែដ្ឋលមិួនអាចុះសៅ�
បាន អា�នឹងក្រតិវូបានវែណូនាំអំំព�ការសៅរៀបចំុះចា�់វ៉ាា�់សាងំ
សៅដ្ឋ�មួី�តាមួឱ្យយទាំន់។

មុួាងវញិូសៅទីៀតិ វ៉ាា�់សាងំចា�់បវែនថមួសៅដ្ឋាយឥតិគិតិថ្លៃ�ាគឺអាចុះ
រ�បានតាមួរយៈ GP �ាងុតំិបន់របស់ួអា� និងឱ្យសួ�ការើ
ចា�់ថ្នាា បំង្កាា រ។ សូួមួ�ត់ិចំុះណាថំ្នា GP និងឱ្យសួ�ការើចា�់ថ្នាា ំ
បង្កាា រ អាចុះនឹងគិតិថ្លៃ�ាសៅសួវ៉ាពិសៅក្រគាំ�សៅយ៉ាបល់ ឬថ្លៃ�ារដ្ឋឋបាល។

តើ�ើសិំសំំដែដំលមានពិការភាពដែផកំ់�ងកាយ 
និង/ឬសំ�ិ�ញ្ញាា  អាចុះចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំតើ�
សាំលាតើរៀនបានតើទ្ធិ?
សិួសួសភាគសៅក្រចុះ�នវែដ្ឋលមានពិការភាពវែផ្តា��ងកាយ និង/
ឬសួតិិបញ្ញាា  អាចុះចា�់វ៉ាា�់សាងំសៅ�សាលាសៅរៀនបាន។ 
សៅទាំ�ជាយុ៉ាងណា�៏សៅដ្ឋាយ សិួសួសមួួយចំុះនួនអាចុះក្រតិវូការការ
គាំកំ្រទីបវែនថមួសៅ�ថ្លៃ�ងវែដ្ឋលគា�និ�សៅ�សាលាសៅរៀន ឬការបញ្ចូជនូ
បនតសៅ�កាន់គា�និ�ឯ�សៅទីសួចា�់ថ្នាា បំង្កាា រ វែដ្ឋលផ្តតល់ការចា�់
វ៉ាា�់សាងំសៅក្រកាមួការក្រតិតួិពិនិតិយយុ៉ាងជិ្ជតិសួាិទីធ។

ក្របសិួនសៅប�អា�សៅជ្ជឿជា�់ថ្នា�ូនរបស់ួអា�ក្រតិវូការការគាំកំ្រទី
បវែនថមួ ឬការបញ្ចូជនូបនត សូួមួទាំ�់ទីងអងគភាពសួុខភាព
សាធារណូៈ�ាងុតំិបន់របស់ួអា� (PHU) តាមួទីូរសួពាសៅលខ 
1300 066 055 សៅដ្ឋ�មួី�ពិភា�ាបវែនថមួសៅទីៀតិ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខំីំ្លះអាចុះចូុះលតើប្រ�ើកំ់ណួ�់ប្រ�ផ្ទៃនការ
ចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំតើ�យរតើ�ៀ�ណា?
ព័ត៌ិមានអំព�ការចា�់វ៉ាា�់សាងំរបស់ួ�ូនអា� នឹងក្រតិវូបានផ្តាុ�
សៅ��ាងុបញ្ចូជ�ចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គអូក្រសាត ល� (AIR) សៅដ្ឋ�មួី�ភាជ ប់វ៉ា
សៅ�នឹងក្របវតិតិថ្លៃនការចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គវែដ្ឋលមានក្រសាប់របស់ួ
�ូនអា�។

ឪពុ�មាត យអាចុះសៅសួា�សួុំចុះាប់ចុះមួាងថ្លៃនសៅសួចុះ�ី�វែ�ាងអំព�ក្របវតិតិ
ចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គ AIR របស់ួ�ូនពួ�សៅគសៅ�សៅពលណាមួួយ 
រ�តូិដ្ឋល់�ូនរបស់ួពួ�សៅគមានអាយ១ុ៤ឆាំា  ំ 
សៅ��យសិួសួសវែដ្ឋលមានអាយចុាប់ព�១៤ឆាំា សំៅ��ងសៅ�  
អាចុះសៅសួា�សួុំសៅសួចុះ�ី�វែ�ាងអំព�ក្របវតិតិចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គ
សៅដ្ឋាយខាួនឯងដូ្ឋចុះខាងសៅក្រកាមួ៖
•  សៅដ្ឋាយសៅក្រប�គណូន� Medicare តាមួអនឡាញូ តាមួរយៈ 

myGov https://my.gov.au/

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

•  ទីូរសួពាសៅ�បណាត ញូទីូរសួពាសា�សួួរទូីសៅ�របស់ួ AIR 
តាមួសៅលខ 1800 653 809។

សិិសិសម្រសិើដែ�លចា�់វ៉ាា�់សាំងំបំង្កាា រនេះ�គ HPV –  
សៅដ្ឋាយការចុុះ��តិថសៅលខាសៅល�វែបបបទីយល់ក្រពមួ បានសៅសួចុះ�ត�
ថ្នាអា�យល់ក្រពមួលាតិក្រតិដ្ឋាងព័ត៌ិមានសួុខភាពរបស់ួ 
�ូនអា�សួក្រមាប់ការភាជ ប់សៅ�បញ្ចូជ��មួមវ�ិ�ជាតិិសៅល�ការពិនិតិយ
សៅមួ�លមាត់ិសួីនូសៅ�សៅពលអនាំគតិ។

សំំណួួរ. តើ�ើខំីំ្លះអាចុះដែសំងីរក់ព័�៌មាន�ដែនែម្ម
តើ�ក់ដែនះងណា អំ្វីពើការចាក់់វ៉ាាក់់សំាំងតើ�
សាំលាតើរៀន?
ព័ត៌ិមានបវែនថមួអាចុះទីទីួលយ�បាន៖
•  សៅដ្ឋាយចូុះលសៅមួ�លសៅគ�ទំីព័រ NSW Health សៅ�ក្រតិង់
សៅគ�ទំីព័រ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination

•  សៅដ្ឋាយទាំ�់ទីងអងគភាពសួុខភាពសាធារណូៈ�ាងុតំិបន់
របស់ួអា� តាមួទីូរសួពាសៅលខ 1300 066 055 
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
https://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination


ព័ត៌ិមានអំព�វ៉ាា�់សាងំន�មួួយៗ
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រោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិិមនុះសស (HPV)

តើ�ើអី្វីើជាជំំងឺ តើហ្វីើយតើ�ើវ៉ាឆ្លះងតើ�យដែ��ណា ?
រោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិិមនុះសស (HPV) គឺជាវីរី ះសដែដុះ�រោ�ើតិមានុ 
ទំរូោ�ប៉ះះ�ពា�់ប៉ះះរស និុង្គស្រ្តីសីើ។ រោ�គ HPV ឆ្លលង្គ��ដា�តាមរយៈៈ 
ការប៉ះះ�ពា�់អង្គគជាតិិ�ុះង្គអំឡុះង្គរោព័�រមួរោ�ទំ ជាមួយៈមនុះសសដែដុះ�មានុ
វីរី ះសរោនុ�។ វីរី ះសឆ្លលង្គតាម�ដែនុលង្គដាច់់ដែសែ�ដ៏ុះតូិច់ រោ�ើយៈមិនុឆ្លលង្គតាម
រយៈៈឈាម ឬវីតិុះ�វីដុះទៃទំរោទំៀតិ�ុះង្គ�ង្គកាយៈរោទំ។ រោស្រ្តី�មអនាម័យៈ
ផ្ដដ�់នូុវី�ិច់ចការពារមានុ�ំរតិិ រោដាយៈរោ�តិះថាវាព័ះំបានុស្រ្តីគប៉ះដុះណ្ដដ ប់៉ះ
រោ�ើដែសែ�អង្គគជាតិិទាំងំ្គមូ�រោឡុើយៈ។
មនុះសសភាគរោស្រ្តីច់ើនុដែដុះ�ស�មមខាង្គផ្ដលូវីរោ�ទំ នឹុង្គមានុរោ�គដុះះ�ឫស
រោ�ើអង្គគជាតិិមនុះសស HPV រោ�រោព័�ណាមួយៈ�ុះង្គជីើវីតិិរស់រោ�
រប៉ះស់ពួ័�រោគ។ ខណ្ដៈដែដុះ��ង្គកាយៈស្រ្តីជី�ស្រ្តីសឡុ�ព័ើរោមរោ�គជាទំរូោ�
រោដាយៈឯ�ឯង្គ រោ�ើយៈព័ះំមានុរោ�គសញ្ញាា �ដើ ជួីនុកា�វាអាច់
ប៉ះណីា�ឱ្យយរោ�ើតិជំីងឺ្គដ៏ុះធ្ងងន់ុធ្ងងរ រមួមានុ៖
• រោសើើរដែតិស្រ្តីគប់៉ះ�រណ្ដើ ទៃនុជំីងឺ្គមហារ�ីមាត់ិសែនូុ
•    ៩០ភាគរយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារ�ីគូទំ
•    ៦៥ភាគរយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារ�ីទាំា រមាស
•    ៦០ភាគរយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារ�ីដែផ្ដ�ុខាង្គរោស្រ្តីកាយៈទៃនុបំ៉ះព័ង់្គ�
•    ៥០ភាគរយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារ�ីប៉ះបូ៉ះរមាត់ិទាំា រមាស
•    ៣៥ភាគរយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារ�ីស្រ្តីប៉ះដាប់៉ះប៉ះនុពូី័ជីប៉ះះរស
•    រោសើើរដែតិស្រ្តីគប់៉ះ�រណ្ដើ ទៃនុរោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិិ

ការចា�់វាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា ររោ�គមនុះសសស្រ្តីប៉ះសុ នឹុង្គការពារជំីងឺ្គមហារ�ី 
និុង្គរោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិិប៉ះះរស រោ�ើយៈ�៏នឹុង្គជួីយៈការពារស្រ្តីសីើព័ើ
ជំីងឺ្គមហារ�ី�សែនូុផ្ដង្គដែដុះរ។

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមួ្មយណានឹងប្រ�វូបានតើប្រ�ើ ?
វាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា ររោ�គ HPV ដែដុះ�ការពារស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទំ�់នឹុង្គរោ�គ 
HPV ៩ស្រ្តីប៉ះរោ�ទំ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 និុង្គ 58).

តើ�ើកូ់នរ�ស់ំខំីំ្លះប្រ�វូការវ៉ាាក់់សាំងំ HPV �ាីន្ទាម នដូំសំ?
រោ��ការណ៍្ដដែណ្ដនាសំ្រ្តីប៉ះរោទំសអូស្រ្តី�ី�ើប៉ះច់ចះប៉ះែនុ ុដែណ្ដនាឱំ្យយចា�់
វាា�់�ងំ្គ HPV ព័ើរដូុះស ដែដុះ�ស្រ្តីតិវូីផ្ដ�់ីឱ្យយ�ុះង្គគមាល តិស្រ្តីបាមួំយៈដែខ
ព័ើ�ុ។ �សីះតាង្គអនុរីជាតិិប៉ះង្កាា ញថាវាា�់�ងំ្គ HPV មួយៈដូុះស  
ទំំនុង្គជាផ្ដ�់ីការការពារស្រ្តីគប់៉ះស្រ្តី�ន់ុ។ NSW Health នឹុង្គ
ទាំ�់ទំង្គម�អុ� ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើការដែណ្ដនាសំ្រ្តីប៉ះរោទំសអូស្រ្តី�ី�ើប៉ះច់ចះប៉ះែនុុ
ផ្លាល ស់ប៉ះីូរព័ើវាា�់�ងំ្គ HPV ព័ើរដូុះស រោ�វាា�់�ងំ្គមួយៈដូុះស។ 

* សិសសដែដុះ�មានុស្រ្តីប៉ះព័័នុធភាព័�ះ ចំ់ះ�រោខោយៈយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ  
ស្រ្តីតិវូីបានុដែណ្ដនាឱំ្យយចា�់វាា�់�ងំ្គ HPV ៣ដូុះសជាមួយៈ GP  
រប៉ះស់ពួ័�រោគ សិសសដែដុះ�ស្រ្តីតិវូីបានុ�ំណ្ដត់ិថាអុ�ដែដុះ�មានុ�ង្គា�
ភាព័�ះ ជំាប៉ះឋម ឬជាប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុស ំ(អង្គគប៉ះដិុះប៉ះ�ខរោកាសិកាឈាមស B  
និុង្គ�ង្គា�រោកាសិកាឈាមស T រោព័ញរោ�ញ ឬរោដាយៈអរោនុលើ), រោមរោ�គ 
HIV, ជំីងឺ្គមហារ�ី ការប៉ះីូរសរ�ីង្គគ ឬការព័ាបា�រោដាយៈភាព័�ះ ចំ់ះ�
រោខោយៈយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ (មិនុ�ប់៉ះប៉ះញ្ចូច�ូការអន់ុថយៈទៃនុមះខង្ការអរោណី្ដើ � 
ឬអវីតិមីានុទៃនុមះខង្ការអរោណី្ដើ �)។

តើ�ើអំ្វីក់ណាខ្លះះ�គួរដែ�ចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ ?
ស្រ្តីគប់៉ះសិសសថុា�់ទំើ៧ គួរចា�់វាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា ររោ�គ HPV ២ដូុះស។ 
(រោ�ើ�ដែ�ង្គដែតិអុ�ដែដុះ�មានុស្រ្តីប៉ះព័័នុធ�ង្គកាយៈអន់ុរោខោយៈ
យ៉ាះ ង្គធ្ងងន់ុធ្ងងរ ដែដុះ�គួររោរៀប៉ះចំ់ឱ្យយមានុការចា�់វាា�់�ងំ្គទាំងំ្គ៣ដូុះស 
រោ�ឯរោវីជីជប៉ះណិិ្ដតិព័ាបា�រោ�គទំរូោ�រប៉ះស់ពួ័�រោគ - សមូរោមើ�
ខាង្គរោ�ើ)។ 

ការពិិនិិត្យយមើ�ើលមាត់្យស្បូ �ូនិ (ពិើ�ុនិមើ�ថាផែ�បមើស្បូៀ�)  
ជាមើ�ៀងទាត់្យមើ�ផែត្យមានិសារសំ្បូខាន់ិស្បូម្រាមាប់ម្រាស្បូីើផែ�លបានិ
ចាក់់វ៉ាាក់់សាងំ �ូិត្យអីើវ៉ាាក់់សាងំបង្កាា រមើ�គ HPV �ិនិការពារ

ម្រាបឆាំងំម្រាគប់ទាងំម្រាបមើ��នៃនិមើ�គ HPV មើ�ផែ�លអាចបណី្ដាល
ឱ្យយមើក់ើត្យជំំងឺ�ហារកី់មាត់្យស្បូ �ូនិ។ ម្រាស្បូីើទាងំអីស់្បូផែ�លមានិអាយុុ
ចាប់ពិើ25ឆំាំមំើ�ើងមើ� ផែ�លធ្លាា ប់មានិស្បូក់�ៀភាពិ�ា�វមើ��  
គួរផែត្យបានិមើ�ើើមើត្យស្បូពិីិនិិត្យយមើ�ើលមាត់្យស្បូ �ូនិមើរៀង�ល់5ឆំាំ�ីំង 
មើ�យុ�ិនិគិត្យពិើសាា និភាពិនៃនិការចាក់់វ៉ាាក់់សាងំបង្កាា រមើ�គ HPV 
របស់្បូពួិក់មើគមើ�ើយុ។

តើ�ើអំ្វីក់ណាខ្លះះ�មិ្មនគួរចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ ?
មិនុគួរចា�់វាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា ររោ�គ HPV ឱ្យយមនុះសសដែដុះ�៖
• មានុ ឬអាច់មានុទៃផ្ដើរោពា� 
• ធ្លាល ប់៉ះមានុស្រ្តីប៉ះតិិ�មមទាំស់អាណា�ាើឡា�់សះើ ប៉ះនាើ ប់៉ះព័ើបានុចា�់

វាា�់�ងំ្គព័ើរោ�ើ�មះនុ 
• មានុស្រ្តីប៉ះវីតិដិស្រ្តីប៉ះតិិ�មមទាំស់អាណា�ាើឡា�់សះើរោ�នឹុង្គរោមដំុះដែប៉ះ 

(ផ្ដសតិិ)
• ធ្លាល ប់៉ះមានុស្រ្តីប៉ះតិិ�មមទាំស់អាណា�ាើឡា�់សះើ ប៉ះនាើ ប់៉ះព័ើ�រធ្លាតិះផ្ដសំ

ប៉ះដែនុមុទៃនុវាា�់�ងំ្គណាមួយៈ  (សមូរោមើ�ខាង្គរោស្រ្តីកាម)។ 

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមានសាំរធា�ីផំំ�ដែនែម្មអី្វីើខ្លះះ�?
�រធ្លាតិះផ្ដសបំ៉ះដែនុមុ�ុះង្គប៉ះរមិាណ្ដយ៉ាះ ង្គតិិច់បំ៉ះផ្ដះតិ ស្រ្តីតិវូីបានុ
ដា�់ប៉ះញ្ចូច�ូរោដុះើមែើជួីយៈឱ្យយវាា�់�ងំ្គបំ៉ះរោព័ញមះខការរប៉ះស់
វា ឬ�៏ជួីយៈ�ះំឱ្យយវាខូច់។ ទាំងំ្គរោនុ�រមួមានុ�រធ្លាតិះរោមផ្ដសតិិ
ដំុះដែប៉ះ aluminium adjuvant, sodium chloride, 
L-histidine, polysorbate និុង្គ sodium borate។.

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមានប្រ�សិំទ្ធិិិភាពយ៉ាា ងណាដែដំរ?
វាា�់�ងំ្គការពារស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទំ�់នឹុង្គស្រ្តីប៉ះរោ�ទំរោ�គ HPV 
ហានិុ�័យៈខពស់ដែដុះ�ប៉ះណីា�ឱ្យយមានុជំីងឺ្គមហារ�ីមាត់ិសែនូុ
រោស្រ្តីច់ើនុជាង្គ៩០ភាគរយៈ�ុះង្គចំ់រោណាមស្រ្តីសីើ រោ�ើយៈ�៏ការពារស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គ
ទំ�់នឹុង្គស្រ្តីប៉ះរោ�ទំរោ�គ HPV ប៉ះដែនុមុរោទំៀតិ ដែដុះ�ប៉ះណីា�ឱ្យយរោ�ើតិ
មហារ�ីចំ់រោពា�ប៉ះះរសផ្ដង្គដែដុះរ។ វាា�់�ងំ្គមានុស្រ្តីប៉ះសិទំិភិាព័បំ៉ះផ្ដះតិរោ� 
រោព័�ផ្ដ�់ីឱ្យយមនុះសសជំីទំង់្គមះនុរោព័�ពួ័�រោគកាល យៈជាស�មមខាង្គ
ផ្ដលូវីរោ�ទំ។
ការស្រ្តី�វីស្រ្តីជាវីច់ះង្គរោស្រ្តីកាយៈបំ៉ះផ្ដះតិបានុប៉ះង្កាា ញថា វាា�់�ងំ្គរោ�ដែតិផ្ដ�់ី
�ិច់ចការពារជិីតិ១០០ភាគរយៈ�ុះង្គរយៈៈរោព័�ជាង្គ១០ឆុាំ ំប៉ះនាើ ប់៉ះព័ើ
រោគចាប់៉ះរោផ្ដីើមរោស្រ្តីប៉ះើវា។ រោដាយៈ�រជំីងឺ្គមហារ�ី�សែនូុ ជាធ្ងមមតា
�តូិលាស់រោឡុើង្គ១០ឆុាំ ំឬរោស្រ្តីច់ើនុជាង្គរោនុ� តួិនាទំើរប៉ះស់វាា�់�ងំ្គ
�ុះង្គការកាត់ិប៉ះនុយុៈជំីងឺ្គមហារ�ីមាត់ិសែនូុ នឹុង្គមិនុបានុប៉ះង្កាា ញឱ្យយ
រោ�ើញរោ�រោព័�រោនុ�រោទំ។ រោទាំ�ជាយ៉ាះ ង្គណា�៏រោដាយៈ មានុការថ
ច់ះ�៧៧ភាគរយៈទៃនុស្រ្តីប៉ះរោ�ទំរោ�គ HPV ដែដុះ�ទំទំ�ួខះសស្រ្តីតិវូីចំ់រោពា�
ជំីងឺ្គមហារ�ី�សែនូុជិីតិ៧៥ភាគរយៈ។

រោ�គខាន់ុស្លាា ក់់-រោតិតាណូូស-ក់អក់មាន់ុ (dTpa)

តើ�ើអី្វីើជាជំំងឺ តើហ្វីើយតើ�ើវ៉ាឆ្លះងតើ�យដែ��ណា ?
លេ�គខាន់សាា ក់់ គឺជាបា�់រោតិរដីែដុះ�ឆ្លលង្គ��ដា� រោ�ើយៈមានុ
រោស្រ្តី��ថុា�់ធ្ងងន់ុធ្ងងរដុះ�់ជីើវីតិិ ដែដុះ�ប៉ះណាដ �ឱ្យយពិ័បា�ដុះ�ដុះរោង្គាើមយ៉ាះ ង្គ
ខាល ងំ្គ �ងំ្គរោប៉ះ�ដូុះង្គ និុង្គខូច់សរទៃសស្រ្តីប៉ះ�ទំ។ មនុះសសអាច់ឆ្លលង្គរោ�គ
ខាន់ុ�ល �់រោដាយៈការដុះ�ដុះរោង្គាើមចូ់�បា�់រោតិរ ីរោស្រ្តីកាយៈរោព័�ដែដុះ�អុ�
ឆ្លលង្គរោ�គបានុ�អ� ឬ�ណាដ ស់។ មនុះសសអាច់ឆ្លលង្គរោ�គខាន់ុ�ល �់
បានុដែដុះររោដាយៈការប៉ះះ�ពា�់យ៉ាះ ង្គជិីតិសុិទំជិាមួយៈវីតិុះ�វីរោច់ញព័ើមាត់ិ 
ស្រ្តីច់មះ� បំ៉ះព័ង់្គ� ឬដែសែ�រប៉ះស់អុ�ឆ្លលង្គរោ�គ។
លេ�គលេត៌តាណូៈស គឺជារោ�គស្រ្តីប៉ះព័័នុធសរទៃសស្រ្តីប៉ះ�ទំដ៏ុះធ្ងងន់ុធ្ងងរ  
ជាញឹ�ញាប់៉ះប៉ះណាដ �ឱ្យយ�ល ប់៉ះ។ អុ�ជំីងឺ្គរង្គទំះ�ខរោដាយៈទំទំ�ួការ 
�ន្ដ្រានាដ �់�ច់់ដុះះំយ៉ាះ ង្គឈឺឺចាប់៉ះ ស្រ្តីប៉ះកាច់់ រោ�ើយៈរងឹ្គថាគ មយ៉ាះ ង្គធ្ងងន់ុធ្ងងរ។ 
សមូែើដែតិរោ��ុះង្គការរោមើ�ដែថដិុះតិដុះ�់ដ៏ុះទំំរោនុើប៉ះ�ដើ មានុមនុះសស
ស្រ្តីប៉ះដែ��១នា�់ �ុះង្គចំ់រោណាមមនុះសស១០នា�់នឹុង្គស្រ្តីតិវូី�ល ប់៉ះ។  
រោ�គរោតិតាណូ្ដសប៉ះណាដ �ម�ព័ើបា�់រោតិរដីែដុះ�រោគរ�រោ�ើញរោ��ុះង្គដុះើ 
រោ�ើយៈការឆ្លលង្គរោ�គអាច់រោ�ើតិរោ�រោស្រ្តីកាយៈរោព័�មានុរបួ៉ះសធ្ងងន់ុ ឬរបួ៉ះស

ប៉ះនុដិច់ប៉ះនុដួច់ (ជួីនុកា� ការមះតិដែសែ�ប៉ះនុដិច់ប៉ះនុដួច់ដែដុះ�ព័ះំបានុ
�ត់ិសំ��់ ដែដុះ�ឆ្លលង្គរោ�គតាមដុះើ ធូ្ង�ើ ឬលាម�សតិា)។
លេ�គក់អក់�ន់ គឺជារោ�គបា�់រោតិរឆី្លលង្គយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ ដែដុះ�ប៉ះណាដ �ឱ្យយ
�អ�ជាប់៉ះៗ�ុយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ�ុះង្គមួយៈរោ�ើ�ៗ។ មនុះសសជំីទំង់្គ  
និុង្គមនុះសសរោព័ញវីយ័ៈ អាច់រោ�ើតិរោ�គ�អ�ដែដុះ�រោធ្ងាើទំះ�ខរ�តូិដុះ�់
រោ�៣ដែខ។ ការ�អ�ជាប់៉ះៗ�ុយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ�ុះង្គមួយៈរោ�ើ�ៗ  
អាច់ប៉ះណាដ �ឱ្យយ�អួតិ បា�់ឆ្លអឹង្គជំីនុើរ ដាច់់សរទៃសឈាមតូិច់ៗ  
និុង្គជំីងឺ្គខលនុ។ មានុទាំរ�ស្រ្តីប៉ះដែ��១នា�់ �ុះង្គចំ់រោណាម
ទាំរ�១២៥នា�់ដែដុះ�មានុអាយៈះតិិច់ជាង្គ៦ដែខ បានុឆ្លលង្គរោ�គ
�អ�មាន់ុព័ើអុ�មានុរោ�គ ស្រ្តីតិវូី�ល ប់៉ះរោដាយៈការរលា�សតួិ ឬខូច់
ខួរ�ា�។ រោ�គ�អ�មាន់ុអាច់ឆ្លលង្គ��ដា�រោ�មនុះសសឯរោទំៀតិ 
រោដាយៈ�រដំុះណ្ដ�់តូិច់ៗទៃនុវីតិុះ�វីរោច់ញម�ព័ើការ�អ� ឬ�ណាដ ស់។ 
រោប៉ះើព័ះំបានុព័ាបា�រោទំ មនុះសសដែដុះ�មានុរោ�គ�អ�មាន់ុអាច់ឆ្លលង្គ
��ដា�រោ�គរោ�ដុះ�់មនុះសសឯរោទំៀតិ រ�តូិដុះ�់៣អាទិំតិយ
រោស្រ្តីកាយៈរោព័�ចាប់៉ះរោផ្ដដើមមានុរោ�គ�អ�។  

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមួ្មយណានឹងប្រ�វូបានតើប្រ�ើ ?
វាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា ររោ�គខាន់ុ�ល �់-រោតិតាណូ្ដស-�អ�មាន់ុ (dTpa) 
រមួប៉ះញ្ចូច�ូ�ុ នឹុង្គស្រ្តីតិវូីបានុផ្ដ�់ីដែតិមួយៈដូុះស រោដុះើមែើផ្ដ�់ី�ិច់ចការពារ
ស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទំ�់នឹុង្គរោ�គខាន់ុ�ល �់ រោតិតាណូ្ដស និុង្គ�អ�មាន់ុ។ ដូុះស
ជំីរ ះញរោនុ�មានុ�រៈសំខាន់ុសស្រ្តីមាប់៉ះការរ�ោភាព័�ះ រំោ��ុះង្គភាព័
វីយ័ៈជំីទំង់្គ ប៉ះនាើ ប់៉ះព័ើបានុចា�់វាា�់�ងំ្គរោ�គខាន់ុ�ល �់-រោតិតាណូ្ដស-
�អ�មាន់ុព័ើរោ�ើ�មះនុ�ុះង្គ�ះមារភាព័។ សិសសទាំងំ្គឡាយៈណាដែដុះ�
បានុទំទំ�ួវាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា រជំីងឺ្គខាន់ុ�ល �់-រោតិតាណូ្ដស (ADT) 
ព័ើកា��នុលង្គម� �៏អាច់ទំទំ�ួវាា�់�ងំ្គ dTpa ផ្ដង្គដែដុះរ រោដុះើមែើ
ការពារពួ័�រោគស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទំ�់នឹុង្គរោ�គ�អ�មាន់ុ។

តើ�ើអំ្វីក់ណាខ្លះះ�គួរដែ�ចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ ?
សិសសទាំងំ្គអស់រោរៀនុរោ�ថុា�់ទំើ៧ គួរដែតិបានុចា�់ដូុះសជំីរ ះញ
វាា�់�ងំ្គប៉ះង្កាា ររោ�គ dTpa។

តើ�ើអំ្វីក់ណាខ្លះះ�មិ្មនគួរចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ ?
មិនុគួរចា�់វាា�់�ងំ្គ dTpa ឱ្យយមនុះសសដែដុះ�៖

•  ធ្លាល ប់៉ះមានុស្រ្តីប៉ះតិិ�មមទាំស់អាណា�ាើឡា�់សះើ ប៉ះនាើ ប់៉ះព័ើបានុចា�់
វាា�់�ងំ្គមួយៈដូុះសព័ើរោ�ើ�មះនុ 

•  ធ្លាល ប់៉ះមានុស្រ្តីប៉ះតិិ�មមទាំស់អាណា�ាើឡា�់សះើ ប៉ះនាើ ប់៉ះព័ើ�រធ្លាតិះផ្ដសំ
ប៉ះដែនុមុទៃនុវាា�់�ងំ្គណាមួយៈ សមូរោមើ�ខាង្គរោស្រ្តីកាម)។

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមានសាំរធា�ីផំំ�ដែនែម្មអី្វីើខ្លះះ�?
វាា�់�ងំ្គមានុផ្ដើះ�នូុវី�រធ្លាតិះអា�ះយៈមើនុើញះូ ម អះើស្រ្តីដុះ�ុសះើ� 
(aluminium hydroxide) និុង្គ�ាសូ�ា តិ (phosphate), 
ប៉ះរមិាណ្ដតិិច់តួិច់ទៃនុឧសម័នុ formaldehyde, polysorbate 
80 និុង្គ�ល យៈសះើនុ (glycine) រោ�ើយៈស្រ្តីតិវូីបានុដា�់ប៉ះះ�ពា�់រោ�
នឹុង្គសមាា រៈ ដែដុះ�ទំទំ�ួបានុម�ព័ើសតិាសនីានុរោ��ុះង្គអំឡុះង្គរោព័�
ផ្ដ�ិតិ។

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំងំមានប្រ�សិំទ្ធិិិភាពយ៉ាា ងណាដែដំរ?
វាា�់�ងំ្គមានុស្រ្តីប៉ះសិទំធភិាព័ណាស់�ុះង្គ�ិច់ចការពាររោ�គ
ខាន់ុ�ល �់ និុង្គរោ�គរោតិតាណូ្ដស រោ�ើយៈមានុស្រ្តីប៉ះសិទំធភិាព័
ស្រ្តីប៉ះដែ��ជា៨០ភាគរយៈ �ុះង្គ�ិច់ចការពាររោ�គ�អ�មាន់ុ។



នៅ�ចកីវីែ�ែងអំំពីឯីកជនភាពីនៅ�ចកីវីែ�ែងអំំពីឯីកជនភាពី 
កាត្យពិើកិ់ចចរបស់្បូមើយុើង
សៅយ�ងបតូរផ្ទាត ច់ុះសៅដ្ឋ�មួី�ចាត់ិទុី�ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួ
អា� ក្រសួបតាមួចុះាប់ឯ�ជ្ជនភាព។ 

សៅសួចុះ�ត�វែ�ាងសៅន�ពនយល់ព�រសៅបៀប និងសៅ�តុិផ្តលវែដ្ឋល
សៅយ�ងក្របមូួលព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនអំព�អា� និង�ូនរបស់ួ
អា� រសៅបៀបវែដ្ឋលអា�ទីទីួលបានព័ត៌ិមានរបស់ួអា� 
និងរសៅបៀបវែដ្ឋលសៅគអាចុះសៅក្រប�ក្របាស់ួព័ត៌ិមានរបស់ួអា� 
សៅ��ាងុរងើង់សៅសួវ៉ាសួុខភាពសាធារណូៈរដ្ឋឋញូូវសៅ�
វែវល ឬលាតិក្រតិដ្ឋាងសៅ�ឱ្យយភាគ�ដ្ឋថ្លៃទីសៅទីៀតិ។ ព័ត៌ិមាន
ផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួអា� រមួួមានព័ត៌ិមានលមួអិតិអំព�អា� 
និង�ូនរបស់ួអា� និងព័ត៌ិមានសួុខភាពផ្ទាា ល់ខាួន
ទាំ�់ទិីននឹងការចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គរបស់ួ�ូនអា�។ 

ការម្រាប��លព័ិត៌្យមានិ
សៅយ�ងក្របមូួលព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួន សៅដ្ឋ�មួី�ឱ្យយសៅយ�ង
មានលទីឋភាពផ្តល់ី�ិចុះបំូសៅរ ើចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គវែដ្ឋល
សួមួក្រសួបសួក្រមាប់�ូនរបស់ួអា�។ 

សៅយ�ងក្របមូួលព័ត៌ិមានវែដ្ឋលទាំ�់ទិីន សៅ��យចាបំាច់ុះ
សួក្រមាប់ការចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គរបស់ួ�ូនអា� សៅ��យ
សៅដ្ឋ�មួី�ចាត់ិវែចុះងសៅសួវ៉ា�មួមចា�់ថ្នាា បំង្កាា ររសៅ�គបុុសៅណាះ �។ 

សៅយ�ងក្របមូួលព័ត៌ិមានព�អា�សៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ សៅ�ទី�ណា
វែដ្ឋលអាចុះសៅ�ើ�សៅ�បាន។ សៅយ�ងក្របវែ�លជាចាបំាច់ុះក្រតិវូ
ក្របមូួលព័ត៌ិមានសាលាសៅរៀនរបស់ួ�ូនអា� និងអា�
វជិាជ ជ្ជ�វៈវែផ្តា�សួុខភាពឯសៅទីៀតិវែដ្ឋលបានពាបាល�ូន
របស់ួអា�។ សៅ��ាងុក្រគាំអាសួនាណាមួួយ សៅយ�ង
ក្របវែ�លជាចាបំាច់ុះក្រតិវូក្របមូួលព័ត៌ិមានព�សួមាជិ្ជ�
ណាមាា �់�ាងុក្រ�មុួក្រគសួារ មិួតិភ័ីិ�ីិ អា�វែ�ទាំ ំឬ�៏ជ្ជន
ដ្ឋថ្លៃទីសៅផ្តសងសៅទីៀតិ វែដ្ឋលអាចុះជួ្ជយសៅយ�ង�ាងុការផ្តល់ីការ
សៅមួ�លវែ�សួុខភាពដ៏្ឋគាំប់ក្របសៅសួ�របំផុ្តតិចំុះសៅពា��ូន
របស់ួអា�។

ស្បូនិីិសុ្បូខនៃនិព័ិត៌្យមានិផែ�លបានិម្រាប��ល
ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខានួអាចុះក្រតិវូបានរ�ាទុី��ាងុលំនាំសំៅផ្តសងៗ

 គាំា ។ ភាគសៅក្រចុះ�នទីូសៅ� ព័ត៌ិមានអាចុះក្រតិវូបានរ�ាទីុ�
ជា�ំណូត់ិក្រតាក្រ�ដ្ឋាសួសាា មួសៅពទីយ និង/ឬ�ំណូត់ិក្រតា
សៅពទីយតាមួវែបបសៅអ��ិក្រតិនិូ�សៅពទីយ វែដ្ឋលបសៅងា�តិវែផ្តា�
ថ្លៃនទិីនាន័យ�ុមួពយទ័ូីរវែដ្ឋលមានសួនីិសួុខ។ សៅយ�ងចាប់
យ�វន័ិយ និងសៅគាំលការណ៍ូយុ៉ាងតឹិងរ ុ�ងទាំ�់ទិីន
នឹងព័ត៌ិមានក្រគប់វែបបយុ៉ាងសៅដ្ឋ�មួី�សៅ�ើ�ឱ្យយក្របា�ដ្ឋថ្នា
ព័ត៌ិមានអំព�អា�រចួុះផុ្តតិព�ការបាត់ិបង់ ការសៅប��សៅមួ�ល
សៅដ្ឋាយគាំម នការអនុញ្ញាា តិ និងការសៅក្រប�ក្របាស់ួខុសួ។

ការមើម្រាបើម្រាបាស់្បូ និិងការលាត្យម្រាត្យ�ង
ព័ិត៌្យមានិ
ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួអា� ឬរបស់ួ�ូនអា�
អាចុះក្រតិវូបានសៅក្រប�ក្របាស់ួសៅដ្ឋាយសៅសួវ៉ា�មួមសួុខភាព
សាធារណូៈរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែវល ឬក្រតិវូបានលាតិក្រតិដ្ឋាង
សៅ�សៅក្រ�សៅសួវ៉ា�មួមសួុខភាពសៅដ្ឋ�មួី�ផ្តតល់ការវែ�ទាំ ំ
និងការពាបាលសួមួរមួយវែដ្ឋលក្រតិវូផ្តតល់ជូ្ជនអា�។ 
ឧទាំ�រណ៍ូ ព័ត៌ិមានរបស់ួអា�អាចុះក្រតិវូបាន
សៅក្រប�ក្របាស់ួ ឬលាតិក្រតិដ្ឋាងសៅ�ឱ្យយសៅវជ្ជជបណិិូតិ
ពាបាលសៅ�គទីូសៅ�របស់ួអា� សៅ�ឱ្យយសៅវជ្ជជបណិិូតិ
ពាបាលសៅ�គទីូសៅ�របស់ួ�ូនអា� សៅ�ឱ្យយសៅសួវ៉ា�មួម
សួុខភាព ឬមួនា�រសៅពទីយវែដ្ឋល�ំពុងពាបាល
មួួយសៅផ្តសងសៅទីៀតិ សៅ�ឱ្យយសៅសួវ៉ា�មួមឡានសៅពទីយរដ្ឋឋញូូវ 
សៅ�វែវល សៅ�ឱ្យយក្រគសូៅពទីយឯ�សៅទីសួសួក្រមាប់ការ
បញ្ចូជនូ ឬការសៅ�ើ�សៅតិសួតជំ្ជងឺ។ ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួន�៏អាចុះ
ក្រតិវូបានសៅក្រប�ក្របាស់ួ ឬលាតិក្រតិដ្ឋាងផ្តងវែដ្ឋរសួក្រមាប់
សៅគាំលបំណូងទាំ�់ទិីននឹងក្របតិិបតិតិការថ្លៃនសៅសួវ៉ា�មួម
សួុខភាពរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែវល និងការពាបាលអា�ជំ្ជងឺ
របស់ួសៅយ�ង រមួួមានការផ្តតល់មូួលនិ�ិ ការសៅរៀបវែផ្តនការ 
សួ�មួមភាពវែ�លមួអសួុវតិថិភាព និងគុណូភាព។

ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនក្រតិវូវែតិបានលាតិក្រតិដ្ឋាងសៅ�
ភាា �់ង្ការរដ្ឋាឋ ភិិបាលរដ្ឋឋ និងសួ�ព័នឋ សៅដ្ឋ�មួី�អនុសៅលាមួ
តាមួចុះាប់ទាំ�់ទិីននឹងការសៅ�ើ�របាយការណ៍ូ ព�ជំ្ជងឺ
វែដ្ឋលតិក្រមួវូឱ្យយ�យការណ៍ូសៅដ្ឋ�មួី�ផ្តតល់ព័ត៌ិមានលមួអិតិ
អំព�សៅមួឌី�វែ�រ និងសួថិតិិសួត�ព�ការចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គ។ 
ទិីនាន័យការចា�់វ៉ាា�់សាងំបង្កាា រសៅ�គ HPV នឹងក្រតិវូ
បានផ្តាុ�សៅ��ាងុបញ្ចូជ�ចា�់ថ្នាា បំង្កាា រសៅ�គអូក្រសាត ល� 
(AIR) សៅដ្ឋ�មួី�ភាជ ប់វ៉ាសៅ�នឹងក្របវតិតិថ្លៃនការចា�់ថ្នាា  ំ
បង្កាា រសៅ�គវែដ្ឋលមានក្រសាប់របស់ួ�ូនអា� សៅ��យនឹង
ក្រតិវូបញ្ចូូូលសៅ��ាងុរបាយការណ៍ូក្របវតិតិថ្លៃនការចា�់ថ្នាា ំ
បង្កាា រសៅ�គ AIR នាំសៅពលអនាំគតិ។ ទិីនាន័យទាំ�់ទីង
នឹងសិួសួសក្រសួ� �៏នឹងដ្ឋា�់បង្កាា ញូសៅ��ាងុបញ្ចូជ��មួមវ�ិ�
ថ្នាា �់ជាតិិពិនិតិយ�សួីនូនាំសៅពលអនាំគតិវែដ្ឋរ។

សៅយ�ង�៏អាចុះសៅក្រប�ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួអា�ផ្តង
វែដ្ឋរ សៅដ្ឋ�មួី�ទាំ�់ទីងមួ�អា�ទាំ�់ទិីននឹងការសួាង់មួតិិ
សៅល�ការសៅពញូចិុះតិតរបស់ួអតិិ�ិជ្ជន និងសៅដ្ឋ�មួី�តាមួដ្ឋាន
សុួវតិថិភាពវ៉ាា�់សាងំ។ ការចូុះលរមួួគឺជាការសួម័ក្រគចិុះតិត 
សៅ��យការមិួនចូុះលរមួួពំុមានផ្តលបុ�ពាល់ដ្ឋល់
ការវែ�ទាំសំួុខភាពវែដ្ឋលបានផ្តតល់សៅ��យ។

សិ្បូ�ិិច�លមើម្រាបើម្រាបាស់្បូព័ិត៌្យមានិរបស់្បូអំីក់
អា�មានសិួទីធិសំួណូូមួពរសួុំព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួន
ទាំងំអស់ួរបស់ួអា� វែដ្ឋលសៅយ�ងរ�ាទីុ� សៅ��យនិង
�ំណូត់ិក្រតាសៅពទីយឯសៅទីៀតិរបស់ួ�ូនអា�។ សៅគអាចុះ
គិតិថ្លៃ�ាអា� ក្របសិួនសៅប�អា�សៅសួា�សួុំចុះាប់ចុះមួាងថ្លៃន
ព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួអា� ឬ�ំណូត់ិក្រតាវែផ្តា�
សៅពទីយ។ 

ព័ិត៌្យមានិបផែនិា� និិងមើ�ើ� ើូទាក់់�ង�ក់
មើយុើង
សួក្រមាប់ព័ត៌ិមានបវែនថមួ អំព�រសៅបៀបវែដ្ឋលព័ត៌ិមាន
ផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួអា�ក្រតិវូបានក្រគប់ក្រគង សួូមួ
សៅមួ�លសៅសួៀវសៅ�វែណូនាំអំំព�ឯ�ជ្ជនភាពរបស់ួ NSW 
Health (ប្រក់សួំងសីំខាភិិបាល រដំឋញូវតើ�ដែវល) 
សួក្រមាប់ព័ត៌ិមានអំព�សុួខភាព៖health.nsw.gov.
au/patients/privacy

ក្របសិួនសៅប�អា�មានសំួណួូរទាំងំឡាយ ឬបណូតឹ ងតិវ៉ាា
អំព�ឯ�ជ្ជនភាពថ្លៃនព័ត៌ិមានផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ួអា� សួូមួ
ទាំ�់ទីងមួ�អងគភាពសួុខភាពសាធារណូៈ�ាងុតំិបន់ 
របស់ួអា� តាមួទីូរសួពាសៅលខ 1300 066 055។
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កម្មមវិធីិីចាក់វ៉ាាក់សាំងំនៅ�សាំលានៅ�ៀន�ដ្ឋឋ NSW 

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/អាណា�ាបាលពេ�ត្រូ�ប់ំចពេ�ះ �។ សូមូសូរពេសូរជាអកស�ពុុម្មពពេ�យពេត្រូបំើបិំ�ច�ណ៌៌នៅ�ម  ឬនៅ�ៀវ។

�មត្រូ�កូល

ពេ� បា�/ចាសូជនជា��ពេ�ើម បា�/ចាសូ អ្ននកពេ��  
Torres Strait 

បា�/ចាសូ ជនជា��ពេ�ើម
ន�ងអ្ននកពេ�� Torres Strait 

�មខ្លួះ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆ្នាំន កំំពេណ៌ើ �

ពេ�ះ �សាលាពេរៀន

ពេលខ្លួពេមឌីើខែ�រ

ពេ�ះ �ឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល  (ឧទាហរណ៍៌ JACK SMITH)

អាសូយ�ា នផ្ទះះ� (ឧទាហរណ៍៌  5 SMITH LANE)

�ំបំន់ ពេលខ្លួកូ�
ថ្ងៃត្រូបំសូណ៌ើ យ៍

ពេលខ្លួ�រូសូ�ះចល័� ពេលខ្លួ�រូសូ�ះពេផ្ទះេងពេ�ៀ�ខែ�លលអជាងពេ�

ពេលខ្លួពេ�ខែកែរពេ�ះ �កូនរបំស់ូអ្ននក
ពេ�ពេលើប័ំណ៌ណពេមឌីើខែ�រ

ពេ��
 ត្រូបំ  ត្រូសូ ម�នជាក់លាក់/អ្ននារពេ��/

ម�នបានបំញ្ជាា ក់/ /

ព័ុត៌៌មានលមិ្ម�ត៌�បស់់ស់�ស់ស

សាំា នភាពុជាជនជាត៌�នៅដី្ឋម្ម

ព័ុត៌៌មានលមិ្ម�ត៌�បស់់អនក – ឪពុុក ឬមាា យ/អាណាពុាបាល

2 0

កា�យល់ព្រពុម្ម
ខ្លួំុំបានអាន ពេហើយយល់�ឹងអំ្ន�ើ�័�៌ម្តានខែ�លបានផ្ទះដល់ ទាក់��ននឹង�ុណ៌ត្រូបំពេ�ជន៍ ន�ងផ្ទះលបំះ�ពាល់បំ�ះ ប់ំបំនេំ

 ខែ�លអាចពេកើ�ម្តាន�ើវ៉ាាក់សាំងំ HPV ន�ងវ៉ាាក់សាំងំ dTpa ពេហើយក�់ចំណាថំាខ្លួំុំអាចដ្ឋកនៅ�ញកា�យល់ព្រពុម្ម 
ពេ�ពេ�លណាក៏បានខែ�រ។

ខ្លួំុំបានផ្ទះាល់ជូននូវចាប់ំចមះងថ្ងៃនពេសូចកាើខែ�ះងអំ្ន�ើឯកជនភា�ម�យចាប់ំ ពេហើយខ្លួំុំយល់�ឹងថា�័�៌ម្តានផ្ទាះ ល់ខ្លួះ�នរបំស់ូខ្លួំុំ ន�ង/

 ឬកូនរបំស់ូខ្លួំុំ (រ �មទាងំ�័�៌ម្តានអំ្ន�ើសូខុ្លួភា�) អាចត្រូ�វូបានលា�ត្រូ��ងពេ�កនងុ�លៈពេ�សូៈម�យចំន�ន �ូចម្តានខែចងពេ�កនងុ
 ពេសូចកាើខែ�ះងពេ��។

ខ្លួំុំសូមូត្រូបំ�សូ តាមខែ�លខ្លួំុំ�ឹងជាក់ចាស់ូថាកូនរបំស់ូខ្លួំុ៖ំ
1. �ំុខែ�លម្តានត្រូបំ��កមះអាណាហីើឡាក់��ច (ត្រូបំ��កមះទាស់ូ�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃរ) បំ�ះ ប់ំ�ើចាក់វ៉ាាក់សាងំណាម�យពេ�ើយ។
2. ម�នម្តានត្រូបំ��កមះអាណាហីើឡាក់��ច (ត្រូបំ��កមះទាស់ូ�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃរ) ចំពេពា�សូម្តាសូធា�ុវ៉ាាក់សាងំណាម�យខែ�លម្តាន រាយកនងុសូនះឹក�័�៌ម្តានសូត្រូម្តាប់ំឪ�ុកម្តាា យពេ�។
3. ម�នម្តានថ្ងៃផ្ទះះពេពា�ពេ�។ 

�ំុំ នៅ�ថ្ងៃ�ៃ (កាលប�និៅ�េទថ្ងៃ�ៃនៅនះ)

�ុះហត៌ានៅលខាខាងនៅព្រកាម្មនៅនះ ស់ព្រមាប់វ៉ាាក់សាំងំនីមួ្មយៗដែដ្ឋល�ំុំ�ង់ឱ្យយកូន�បស់់�ំុំទទួល។

វ៉ាាក់សាំងំ HPV។  
តាមរយៈពេន� ខ្លួំុំសូមូផ្ទះដល់�រយល់ត្រូ�មឱ្យយ 
កូនរបំស់ូខ្លួំុំខែ�លម្តានពេ�ះ �ខាងពេលើពេន� 
���ល�រចាក់វ៉ាាក់សាងំចំន�ន២�ូសូ។ 

ថ្នាំន បំង្កាា �នៅ�គខាន់សាំា ក់ នៅត៌តាណូូស់ 
ន�ងកិកមាន់ (dTpa)។   
តាមរយៈពេន� ខ្លួំុំសូមូផ្ទះដល់�រយល់ត្រូ�មឱ្យយ 
កូនរបំស់ូខ្លួំុំខែ�លម្តានពេ�ះ �ខាងពេលើពេន� 
���ល�រចាក់វ៉ាាក់សាងំចំន�ន១�ូសូ  
(�ូសូជំរញុ)។

ហត៌ានៅលខាឪពុុក ឬមាា យ /អាណាពុាបាល

ហត៌ានៅលខាឪពុុក ឬមាា យ /អាណាពុាបាល

សូ់ម្មនៅបីកនៅ�មាា ងនៅទៀត៌

Khmer

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



កំណូត់៌ព្រតាថ្ងៃនកា�ចាក់វ៉ាាក់សាំងំ
ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល
នៅ�ម ះស់�ស់ស (ឧទាហរណ៍៌ JACK SMITH)

វ៉ាាក់សាំងំ ថ្ងៃដ្ឋ នៅល�ព្រកមុ្មវ៉ាាក់សាំងំ កាលប�និៅ�េទដូ្ឋស់ (��/ខ្លួខ្លួ/ឆឆ) នៅមាោ ងចាក់វ៉ាាក់សាំងំ (24ពេម្តាះ ង) ហត៌ានៅលខា�បស់់គ�លានុបដ្ឋាឋ ក 

កំណូត់៌�ំណា�ំបស់់គ�លានុបដ្ឋាឋ ក 

HPV  ដូ្ឋស់ទី 1

HPV  ដូ្ឋស់ទី 2

dTpa

ពេឆងី
សាដ ំ

ពេឆងី
សាដ ំ

ពេឆងី
សាដ ំ

220725-2-13

/

/

/

/

/

/

:

:

:

ស់ព្រមាប់កា�យិាល័យនៅព្របីបោុនៅណាះ ះ

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស


