���
ំ ក៉ ់�ង
ំ ���យឥតគិតៃថ�េ���េរៀន
សូមែបរទំព័រេដើម្បីចុះហត�េល�េលើសំណុំែបបបទយល់្រពម

In Partnership with:
Alameda County Public Health Department |California Department of Public Health | Oakland Uniﬁed School District

រេបៀបទទួល���
ំ ក៉ ់�ង
ំ ���យេ�យឥតគិតៃថ�ស្រ�បស
់ ិស្សរបស់អ�ក៖
1

អានព័ត៌មនទំងអស់េលើទំព័េនះ។

2

េឆ�ើយសំណួរ�ំងអស់េនែផ�កខងេ្រកាយៃនសំណុំែបបបទយល់្រពមេនះ។ សូមសិស្ស��ក់បំេពញសំណុំែបបបទមួយច្បោប់។

3

ចុះហត�េល�េឈា�ះរបស់អ�កេនែផ�កចុងេ្រកាយៃនសំណុំែបបបទយល់្រពម។

4

្របគល់សំណុំែបបបទេនះេទឲ្យសាលេរៀនរបស់សិស្សអ�កភា�មៗ។

5

សូម្របប់េទសិស្សរបស់អ�កថឆា�ំេនះ�នែត�៉ក់�ំង���យប៉ុេ��ះ េហើយមិន�ន���
ំ ញ់្រចមុះេឡើយ។

�រទទួល���
ំ ក៉ ់�ង
ំ ���យ�ចជួយមនុស្ស្រគបរ់ ូបឲ្យ�ន
សុខ�ពល�។

• ជំងឺផា�សាយជាជំងឺធ�ន់ធ�រ
េហើយ្រគ�េពទ្យកុមរែណនាំឲ្យចក់ថ�ំវា៉ក់សាំងផា�សាយដល់
កុមរ្រគប់រប
ូ េរៀងរល់ឆា�ំ។
• ការ�សាវ្រជាវបងា�ញថេនេពលែដលកុមរបនចក់ថ�ំ
វា៉ ក់សាំង ពួកេគខនមកសាលេរៀនតិចជាងមុន។

• េនេពលកុមរ្រត�វបនចក់ថ�ំវា៉ក់សាំងការពរជំងឺផា�សាយ
វាជួយមនុស្ស្រគប់រប
ូ ឲ្យមនសុខភាពល�ជាងមុនេដាយ
កាត់បន�យនូវការរលដាលៃនជំងឺផា�សាយ
ក�ុងសហគមន៍េយើង។

��នសុវត�ិ�ព �យ�ស�ល និង�ម�រគួរ

• ថ�ំវា៉ក់សាំងផា�សាយនឹងផ�ល់ជូនេនសាលេរៀនក�ុងអំឡុង
េពលេនសាលេរៀនែដលចក់េដាយគិលនុបដា�យិការ
ែដលបនការបណុ� ះបណ
� ល។
• ថ�ំវា៉ក់សាំងផា�សាយ្រត�វបនផ�ល់ជូនេដាយ្រកសួង
សុខភិបលសាធារណៈ េខនធី Alameda។
វាជាថ�ំវា៉ក់សាំងែតមួយែដលសិស្សរបស់អ�កនឹងទទួល
បនពីេវជ�បណិ� តធម�តារបស់អ�ក ឬគ�ីនិក។
• មិនមនគិតកៃ្រម-�គឺឥតគិតៃថ�។

�រចូលរួមេ�យ��ន�រ�បប
់ ង�ំ។

មនែតសិស្សែដលបនបំេពញសំណុំែបបបទយល់្រពមប៉ុេណ�ះ
ែដលនឹងទទួលបនវា៉ ក់សាំង។

អត�្របេ�ជន ៍ និង�និភយ
័ ។

ការចក់វា៉ក់សាំងមនអត�្របេយជន៍ និងហានិភ័យ។

• អត�្របេយជន៍៖ វាអាចការពរអ�កពីជំងឺផា�សាយ
េធ�ើឲ្យជំងឺផា�សាយធូរ�សាលជាងមុន្របសិនេបើវាេកើតេលើអ�ក
និងការពរមនុស្សេនជុំវ ិញអ�ក។
• ហានិភ័យរួមមន៖ មន្របតិកម��សាលេទធ�ន់ធ�រ
និងផលប៉ះពល់បនា�ប់បន្សំដូចជាការឈឺេនកែន�ងចក់ថ�ំ
្រគ�ន និងការឈឺចប់នានា។

មនុស្សមួយចំនួនែដលមិនគួរ�ក់�ក
៉ ់�ំង���យ រួមមន
មនុស្សែដលមន្របតិកម�ថ�ំធ�ន់ធ�រដល់ជីវ ិតបនា�ប់ពីចក់វា៉ក់សាំង
ឬេរគស��្របព័ន�ការពរវាយ្របហារសរៃសឈាម (GuillainBarre Syndrome)។
�រ្រត�តពិនិត្យព័ត៌�នប��ក់ពី�ក
៉ ់�ំង���យ (Inﬂuenza Vaccine
Information Statement)
ស្រមប់ព័ត៌មនបែន�មអំពីវា៉ក់សាំងផា�សាយ អត�្របេយជន៍
និងផលប៉ះពល់ មនេន shootheﬂu.org/consent
និងជាេសៀវេភេនសាលេរៀនរបស់អ�ក
និងនាយកដា�នសុខភាព។

ទ��ប់អនុវត�ឯកជនរបស់្រកសួងសុ�ភិ�ល��រណៈ េ�នធី Alameda (ACPHD)៖ ព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�កគឺ�ព័ត៌�នស��ត់
េហើយ្រត�វ�ន�រ�រេ�យច�ប់មួយចំនួន។ េយើងទទួលខុស្រត�វ�រ�រព័ត៌�នេនះ ែដលត្រម�វេ�យច�ប់�ង
ំ េនះ
េហើយផ�ល់ជូនអ�កនូវេសចក�ីជូនដំណឹងអំពីទ��ប់អនុវត�ឯកជន ែដលកំណត់ពី�តព�កិច�របស់េយើង�មផ�ូវច�ប់ និងទ��ប់អនុវត�ន៍ឯកជនរបស់េយើង។
េយើងក៏ទទួលខុស្រត�វេ�រព�មលក�ខណ�ៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ ែដល�ន្របសិទ�ិ�ព�បច�ុប្បន�។ អ�ក�ចរក�ននូវច�ប់ចម�ង�ំងមូលេ� វុ ិប�យថ៍
shootheﬂu.org/consent ឬសួររកឯក�រេនះពី ACPHD ឬ រក�េ���េរៀនេ�ៃថ��ក់�ក
៉ ់�ំង។

ប�� ី�ក់���
ំ ក
៉ ់�ំងរដ��លីហ�័រ�៉ (CAIR) គឺ�្របព័ន�កុំព្យូទ័រ�នសុវត�ិ�ព និងស��ត់ែដលដំេណើរ�រេ�យ
្រកសួងសុ�ភិ�ល��រណៈៃនរដ��លីហ�័រ�៉ែដល�រែចករ ំែលកព័ត៌�នដល់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ព ែដលរួម�ន�ំងេពទ្យកុ�រក�ុងតំបន់�េ្រចើន�ក់។ ACPHD
នឹង�ក់ព័ត៌�នអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��សិស្សរបស់អ�កចូលេ�ក�ុង CAIR ដូចែដល�នអនុ��តេ�យច�ប់រដ��លីហ�័រ�៉។ ព័ត៌�នលម�ិតសូមចូលេ� CAIR cairweb.org
គូស្របអប់េនះ ្របសិនេបើអ�កមិនចង់ឲ្យព័ត៌�ន�ក់���
ំ ក
៉ ់�ំងរបស់សិស្សអ�ក្រត�វ�នែចករ ំែលក�មួយអ�កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពែដលេ្របើ្រ�ស់ CAIR េទេ�ះ។

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ ឬ្រត�វ�រជំនួយក�ុង�របំេពញទ្រមង់�ក្យេនះ

សូម�ក់ទងមកកម�វធិ ី�ក់���
ំ ក៉ ់�ង
ំ ៃន្រកសួងសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់ Alameda County �មេលខ 510-267-3230
ឬចូលេ� ShooTheFlu.org
2016 Khmer

ទ្រមង់�ក្យយល្រ់ ពម�ក�
់ ក៉ �
់ ង
ំ ���យ ់
មួយច�ប់ស្រ�ប់សិស្ស��ក់

បច�ុប្បន��ពសំ�ន់៖ េដាយសារែតការផា�ស់បូរេនក�
�
ុងអនុសាសន៍ថ�ក់ជាតិ វា៉ ក់សាំងបញ់្រចមុះ (FluMist) មិនមនេទស្រមប់ឆា�ំេនះេន
្រគប់ការ ិយល័យរបស់អ�កផ�ល់េសវាែថទំសុខភាព ឬតាម Shoo the Flu។ ឆា�ំេនះមនែតវា៉ ក់សាំងផា�សាយប៉ុេណ�ះឆា�ំេនះ។
ស្រមប់ព័ត៌មនបែន�ម សូមចូលេទ cdc.gov/ﬂu

ពត
័ �
៌ នរបស់សិស្ស
េ��ះសិស្ស (�ម)

(�ម្រតកូល)

�សយ��នផ�ះ
ែខ

ៃថ�

��ំ

ៃថ�ែខ��ក
ំ ំេណើតសិស្ស

ហ្សុីបកូដ

្រប�ស

�យុ៖

�យុ
្រគ�/បន�ប់េលខ

េ��ះ��

�សី

��ក់

អុីេម៉ល��ព��ល

ទូរស័ព�
េឈា�ះម�យ្រត�វបនេ្របើ្របស់េដើម្បីរកសិស្សេនក�ុង CAIR។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែន�មេនេលើ CAIR

េ��ះ��យ

សូមេមើលទំព័រម�ងេទៀត។

េតើេយើងអាចទក់ទងអ�កេដើម្បីទទួលបនមតិេយបល់អំពីរេបៀបេធ�ើឲ្យកម�វ ិធីេនះកាន់ែតល�្របេសើរបនែដរឬេទ?

�រ���ប៉ រ់ ងសុខ�ពរបស់សិស្ស៖

�ទ/�ស៎

េទ

ថ�ំវា៉ក់សាំងេនះគឺឥតគិតៃថ� េឈា�ះរបស់អ�កនឹងមិន��ប់នឹងព័ត៌មនេនះេទ េហើយេយើងនឹងមិនេចញវ ិក�យប្រតេទ្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់រងរបស់អ�កេទ។
Alameda Alliance—Medi-Cal

Blue Cross—Medi-Cal

Kaiser—Medi-Cal

គ�នធានារ៉ ប់រង ឯកជន

United Health Care

Blue Cross—ឯកជន

Kaiser—ឯកជន

Cigna

Blue Shield

Health Net

Aetna

េផ្សងេទៀត

ពូជ�សន ៍ ឬ្រក�មជន�តិរបស់សិស្ស៖ (ចូរេ្រជើសេរ ើស)

េយើងសួរសំណួរេនះេដើម្បីជួយឲ្យេយើងធានាដល់ការចូលេ្របើកម�វ ិធីេនះេដាយេស�ើភាព។
អាសុី

ជនជាតិែស្បកស

អាេមរ ិកឥណ
� ឬ ជនជាតិអាឡាសា�េដើម

អាេមរ ិកែស្បកេខ�/អា�ហ�ិក
ឡាទីណូ

ជនជាតិេដើមេនេកាះហាៃវ ៉ ឬេកាះេផ្សងេទៀត

សំណួរេវជ���ស� — អ�ក្រត�វែតេឆ�ើយសំណួរ�ង
ំ អស់

�ទ/�ស៎

1

េតើសស
ុី ង
ិ ្សរបស់អ�ក��ក់សន
ឹ �តិេ�ស៊ូឬេទ?

2

េតើសិស្សរបស់អ�ក��ក់សុីនឹងស៊ុតែដរឬេទ?

3

េតើសិស្សរបស់អ�ក��ប់្របតិកម�នឹង�៉ក់�ង
ំ �េទ?

4

េតើសិស្សរបស់អ�ក��ប់�នជំងឺ�ច់ដុំចុះេខ�យែដលេ�� Guillain-Barre Syndrome ឬេទ?

េទ

�ទ/�ស៎

េទ

�ទ/�ស៎

េទ

�ទ/�ស៎

េទ

ហត�េល� និង�រយល្រ់ ពម

េនេពលខ�ំុ (ឪពុក/ម�យ/អាណព្យោបល)
ចុះហត�េលខេឈា�ះខ�ំុខងេ្រកាម វាមនន័យទំងេន៖

• ខ�ុំអនុ��តឲ្យសិស្សែដល�នេ��ះេលើសំណុំែបបបទេនះទទួល�� ំ
�ក
៉ ់�ង
ំ ���យេ���េរៀន។
• ខ�ំុបនអាន ឬបនពន្យល់ដល់ខុំថ
�
សន�ឹកព័ត៌មនថ�ំវា៉ក់សាំង (VIS)
និងយល់ពីអត�្របេយជន៍
និងហានិភ័យៃនវា៉ ក់សាំងផា�សាយ។

• េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីទម�ប់អនុវត�ន៍ឯកជនភាពៃន
្រកសួងសុខភិបលសាធារណៈ េខនធី Alameda។

ហត�េល�
�លបរ ិេច�ទ
េ��ះ

ទំ�ក់ទន
ំ ងរបស់អ�កនឹងសិស្ស៖

ម�យ

េផ្សងេទៀត៖

ឪពុក

អាណព្យោបលផ�ូវច្បោប់

្រតឡប់េ�ទំពរ័ ស្រ�ប់ េសចក�ីែណ�ំ

