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ព័ត៌មានសំខាន់ៗ៖

 ដ�ើម្បីចុះដ្ម្ះកូនរបស់អ្នកដៅកននលែងនែទាំកុមារ ត្រូវផ្តល់
បញ្ីចាក់ថ្្ំបង្្រដោគអូស្រ្្លី (AIR) ទាន់បច្ចុប្បន្នភាព  
លិខិ្បញ្្ក់ពីតបវ្្តិចាក់ថ្្ំបង្្រដោគដៅអូស្រ្្លី  
(សតមាប់កុមារន�លបានចាក់ថ្្ំបង្្រដោគទាន់បច្ចុប្បន្ន 
ភាព ឬមិនអាចចាក់ថ្្ំបង្្រដោគដោយដេ្ុផល 
ដវជ្្រសស្ត) ឬទតមង់នបបបទស្តីពីតបវ្្តិចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ  
AIR (សតមាប់កុមារស្ិ្ក្នចុងគដតមាងតាមឱ្យទាន់ការខក 
ខានចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ)។

 ការចាក់ថ្្ំបង្្រដោគគឺមានតបសិទ្ធភាពបំផុ្ តបសិនដបើ 
បានចាក់ដៅចំថែងៃកំណ្់ត្រូវចាក់ថ្្ំបង្្រ 
(សូមដមើលតបរ៉ូតកាម ‘រក្សាទុកថែងៃចាក់ថំ្្បង្្ដោគ’ 
(‘Save the Date to Vaccinate’) ឬដសៀវដៅ 
ដខៀវរបស់ទារកសតមាប់កាលបរិដចឆេទចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ)។

 ការមិនចាក់ថ្្ំបង្្រកូនរបស់អ្នកទាន់ដពលដវលា ដ្វើឱ្យ 
កូនរបស់អ្នកតបឈមនឹងដតរះថ្្ក់ថនការឆលែងជំងឺ  
និងធ្្ក់ខលែលួនឈឺយ៉្ង្ងៃន់្ងៃរ។

 កុមារន�លមានជំងឺបន្តិចបន្តលួច�ូចជាដេៀរសំដបារ ឬមាន 
ជំងឺផ្្យ្រយត្រល ដៅន្អាចចាក់ថ្្ំបង្្រដោគបាន 
ដោយសុវ្្ិភាព។

 ការចាក់ថ្្ំបង្្រមនុស្សជាដតចើនក្នចុងសេគមន៍ ក៏ជួយការ 
ពារអ្នកន�លមិនបានចាក់ថ្្ំបង្្រដោគ និងជួយតគប់តគង 
ជំងឺ្ងៃន់្ងៃរន�លអាចបង្្រផងន�រ។

ព័ត៌មានបននថែម
Australian Immunisation Register  

https://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

ទាញយកតបរ៉ូតកាមទូរស័ព្ទ SAVE 
THE DATE ឬដបាះពុម្ពគដតមាងចាក់
ថ្្ំន�លមានលក្ខណៈផ្្ល់ខលែលួនមួយ 
ដៅត្ង់វុិបថស immunisation.
health.nsw.gov.au 

ការចូលកន្លែងនែទាំកុមារ 
្ិងមត្តេយ្យសាលា 
្ិងការចាក់ថ្្ំបង្្រតោគ

ព័្៌មាន 
សតមាប់មាតាបិតា

Khmer

https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
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ចាប់ពីថ្ងៃទី១ នែមករា ឆ្នាំ២០១៨ មាននតកុមារនែល 
បានចាក់ថ្នាំបង្នារររាគរពញរលញរៅតាមវ័យ ឬមាន
រេតុផលរវជ្ជសាសស្តនែលមិនតតរូវចាក់ថ្នាំបង្នារររាគ  
ឬសថែិតក្នុងគរតមាងតាមឱនាយទាន់ការែកខានចាក់ថ្នាំបង្នារ 
ររាគប៉ុរ្ណនាះ អាចចុះរ្មនាះក្នុងរសវាន្ទាំកុមារ។  
កុមារនែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្នារររាគ រោយសារនតការ 
ជំទាស់រោយបំណងរបស់ឪពុកមា្នាយែ្លួន មិនអាចចុះ 
រ្មនាះក្នុងរសវាន្ទាំកុមារបានរទ។

មាតាបឆិតាទំាងអសត់្រូវផ្តលឱ់្យបុគ្គលឆិកខែទំាកុមារ នរូវឯកសារស្តតីពតីការចាក់ថ្នាំ  
បង្កា ររោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវរ�ើម្តីចុះរ ម្ ះករូនរបសព់ួករគ។ ការរនះរួមមាន 
ការខែទំារពញមួយថែងៃ ការខែទំារពលថែងៃសតមាប់តគួសារ ការខែទំាម្តងមាកា ល  
នឆិងមរ្្តយ្យសាលា។

រេតុអ្ីបានជាការចាក់ថ្នាំបង្នារររាគមាន 
សារសំខាន់
ការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ គឺជាវិធតីល្អបំផុ្រ�ើម្តីការពារករូនរបសអ់នាកពតីជំងឺធងៃន់ធងៃរ។
រោយការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគឱ្យករូនរបសអ់នាក អនាកកំពុងការពារពួករគ នឆិងសហ 
គមន៍ទំាងមរូល ជាពឆិរសសកុមារខ�លមានវ័យរកមងរពកមឆិនអាចចាក់ថ្នាំ បង្កា រ 
រោគ ឬកុមារខ�លមឆិនអាចចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគរោយសាររហ្ុផលរវជ្ជសាតស្ត។  
កាលណាមានមនុស្សចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគឱ្យករូនរបសែ់្លួនកាន់ខ្រតចតីន រយតីងក ៏
អាចតគប់តគងជំងឺធងៃន់ធងៃរខ�លអាចបង្កា របានកាន់ខ្រតចតីនខ�រ។

លិែិតបញ្នាក់ពីតបវត្តិថនការចាក់ថ្នាំបង្នារររាគ 
AIR
មាតាបឆិតាត្រូវផ្តល ់លឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតីតបវ្្តឆិថនការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគពតីបញ្ជតីចាក់ថ្នាំ  
បង្កា ររោគអរូតសា្ត លតី (AIR) (ខ�លបង្ហា ញថ្កុមារបានចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគទាន ់
បច្ចុប្ននាភាព ឬមឆិនអាចចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគរោយសាររហ្ុផលរវជ្ជសាតស្ត)  
ឬទតមង់ខបបបទស្តតីពតីតបវ្្តឆិថនការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ AIR (AIR 
Immunisation History Form) (ខ�លបង្ហា ញថ្កុមារស្ឆិ្កនាចុង 
គរតមាងតាមឱ្យទាន់ការែកខានចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគខ�លរគទទួលសា្គ ល)់  
រៅរពលចុះរ ម្ ះកុមារកនាចុងរសវាខែទំាកុមារ។

មាតាបឆិតាអាចរសនាតីសុចំបាប់ចម្ង ថនលឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតីតបវ្្តឆិថនការចាក់ថ្នាំ បង្កា រ 
រោគ AIR (AIR Immunisation History Statement) របសក់រូន 
ែ្លួនរៅរពលណាមួយក៏បាន (រហរូ្�លក់រូនរបសែ់្លួនអាយុ១៤ឆ្នាំ ) រោយ៖

 រតបតីតបាសគ់ណនតី Medicare អនឡាញរបសែ់្លួនតាមរយៈ  
myGov https://my.gov.au/ 

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

express-plus-mobile-apps 

 រៅទរូរស័ព្ទរៅ ខែ្សទរូរស័ព្ទសាកសួរទរូរៅ AIR រលែ 1800 653 809

កុមារនែល ‘Up To Date’  
(“បានចាក់ថ្នាំទាន់បច្នុបនាបន្ភាព”)
កុមារខ�លបានចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគទំាងអសស់តមាប់វ័យរបសែ់្លួន នរឹងមានសរ 
រសរពាក្យថ្ “Up to date” រៅខផនាករលតីខាងរ្វេងថ�ថនលឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតី 
តបវ្្តឆិថនការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ AIR។ ថែងៃកំណ្់ចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគបន្្ទ ប់  
នរឹងត្រូវបានក្់តតារៅខផនាកខាងរតកាមថនលឆិែឆិ្រនះ។

កុមារខ�លមឆិនអាចចាក់ថ្នាំ ការពាររោយសាររហ្ុផលរវជ្ជសាតស្ត ឬអនាកខ�ល 
មានតបព័ន្ធការពារោងកាយពតីធមមជា្ឆិ នរឹងរៅខ្បានក្់តតាទុករោយសររសរ 
ថ្ “Up to date” តបសឆិនរបតីទតមង់ខបបបទស្តតីពតីការរលតីកខលងរោយរហ្ ុ
ផលរវជ្ជសាតស្ត AIR (AIR Medical Exemption Form) ត្រូវបាន 
បំរពញរោយរវជ្ជបណ្ឆិ្ពយាបាលរោគទរូរៅ/គឆិលានុបោឋា ក រហតីយបញ្ជជូនរៅ  
AIR។ ការរលតីកខលងរោយរហ្ុផលរវជ្ជសាតស្ត ឬតបព័ន្ធការពារោងកាយពតី 
ធមមជា្ឆិ នរឹងត្រូវបានចុះរៅខផនាកខាងរតកាមថនលឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតីតបវ្្តឆិថនការ 
ចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ AIR ខ�លបានរធវេតីបច្ចុប្ននាភាព។

ចំរពាះកុមារធំខ�លបានការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគទំាងអស ់លឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់របសព់ួក 
រគនរឹងបញ្ជូលពាក្យថ្ “This child has received all vaccines 
required by 5 years of age” (“កុមាររនះបានទទួលថ្នាំ ចាក់បង្កា រ 
រោគទំាងអសខ់�ល្តមរូវរៅអាយុ៥ឆ្នាំ ”) រៅខាងរតកាមទពំ័រ។

លិែិតបញ្នាក់ពីតបវត្តិថនការចាក់ថ្នាំបង្នារររាគ
នែលបានរ្្ើបច្នុបនាបន្ភាព
បន្្ទ ប់ពតីការចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគោលរ់លតីក មាតាបឆិតាគួរខ្ផ្តលជ់រូនលឆិែឆិ្បញ្្ជ ក ់
ពតីតបវ្្តឆិចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ AIR ខ�លបានរធវេតីបច្ចុប្ននាភាពរបសក់រូនែ្លួនរៅឱ្យ 
មជ្ឈមណ្លខែទំាកុមាររបសព់ួករគ។

លិែិតបញ្នាក់ពីតបវត្តិថនការចាក់ថ្នាំបង្នារររាគ 
AIR នែលមិនតតរឹមតតរូវ
តបសឆិនរបតីការចាក់ថ្នាំ បង្កា រមួយចំនួនខ�លបានផ្តលឱ់្យករូនរបសអ់នាក មឆិនមាន 
ោក់កនាចុងលឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតីតបវ្្តឆិចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ AIR របសព់ួករគរទ មាតា 
បឆិតាត្រូវទាក់ទងរវជ្ជបណ្ឆិ្ពយាបាលរោគទរូរៅ/គឆិលានុបោឋា ក ខ�លបានផ្តល ់
ថ្នាំ ចាក់បង្កា ររោគរ�ើម្តីពឆិនឆិ្្យរមតីលកំណ្់តតាខ�លបានបញ្ជជូនរៅ AIR។ រពល 
ណាកំណ្់តតាត្រូវបានខក្តមរូវរហតីយ សរូមរសនាតីសុលំឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតីតបវ្្តឆិចាក់ថ្នាំ  
បង្កា ររោគ AIR ខ�លបានរធវេតីបច្ចុប្ននាភាព។

កុមារនែល ‘មិនបានចាក់ថ្នាំទាន់បច្នុបនាបន្ភាព’
កុមារខ�លមឆិនបានចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគទាន់បច្ចុប្ននាភាពទំាងអស ់ខ�លបាន 
ខណនំ្សតមាប់វ័យរបសែ់្លួន រៅខ្អាចចុះរ ម្ ះកនាចុងរសវាខែទំាកុមាររពល 
ណាពួករគចាប់រផ្តើមអនុវ្្តគរតមាងតាមឱ្យទាន់ការែកខានចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ។  
រវជ្ជបណ្ឆិ្ពយាបាលរោគទរូរៅ/គឆិលានុបោឋា ករបសអ់នាក ចំាបាច់ត្រូវបំរពញ 
ទតមង់ខបបបទតបវ្្តឆិចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគ AIR រួចរផញើវារៅកាន់ AIR រហតីយ 
ផ្តលជ់រូនអនាកនរូវចបាប់ចម្ងមួយចបាប់រ�ើម្តីទុកឱ្យមជ្ឈមណ្លខែទំាកុមារ។ 

សូមជ្រាបថា កុមារដែលមិនទាន់បានចាក់ថា្នាំបង្នាររោគទាំដែលបានដែនាំ 
សជ្មាប់វ័យរបស់ខ្លួន ជ្បដែលរាជ្្រូវស្នាក់រៅផ្ទះក្នុងអំឡនុងរេលមានផ្នុទះ 
ោ្្នាបា្ននជំងឺឆ្ង។ ការរនទះគឺរែើមនាបីការពារកុមារ និងបញនាឈប់ការឆ្ងោល 
ដាលននជំងឺ។

កុមារនែលបានចាក់ថ្នាំបង្នារររាគរៅរតរៅ 
តបរទស 
គរតមាងចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគរៅរតរៅតបរទស អាចែុសគ្នា ពតីគរតមាងចាក់ថ្នាំ បង្កា រ 
រោគតបរទសអរូតសា្ត លតី។ តបសឆិនរបតីករូនរបសអ់នាកបានចាក់ថ្នាំ បង្កា ររោគរៅ 
រតរៅតបរទស កំណ្់តតាចាក់ថ្នាំ បង្កា ររបសព់ួករគនរឹងចំាបាច់ត្រូវបានពឆិនឆិ្្យ 
រោយរវជ្ជបណ្ឆិ្ពយាបាលរោគទរូរៅ/គឆិលានុបោឋា ក ខ�លរគនរឹងរផ្ទរព័្៌មាន 
រៅ AIR។ បន្្ទ ប់មកមាតាបឆិតាគួរខ្រសនាតីសុលំឆិែឆិ្បញ្្ជ ក់ពតីការចាក់ថ្នាំ បង្កា រ 
រោគ AIR ខ�លបានរធវេតីបច្ចុប្ននាភាព រ�ើម្តីផ្តលឱ់្យមជ្ឈមណ្លខែទំាកុមារ។

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

