របេវសន៍អំពីរបព័នធចុះេឈាមះការចាក់ថានប
ំ ងាករដល់អនកជំងឺ និងមាតាបិតា (TB)
ការចាក់ថានប
ំ ងាករ ឬការចាក់ថាន ំ ជួ យបងាករជំងឺធងន់ធង។ ការេធវ េើ តសត ែសវ ងរកជំងឺរេបង ជួ យកនុងការដឹងថាអន កអាច
ឆល ងជំងរឺ េបងឬយា៉ងណា េហើយការរតូវបានទាមទារសរមាប់ការចូ លសិកសា និងេធវ ើការងារផងែដរ។ ការរកសាកំណត់
េហតុពកា
ី រចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងរឺ េបងែដលអាចធាលប់ទទួ ល អាចជាការលំបាក។ វាកាន់ែតលំបាកេបើសិនជាវារតូវ
បានផតលឲ
់ យពីរគូេពទយេរចើននាក់។ ៃថង េនះ វ ិជជ បណឌិតេរបើរបាស់របព័នធកុំពូ យទ័រដ៏មានសុវតថ ភា
ិ ពេហៅថា របព័នធចុះេឈាមះ
ការចាក់ថានប
ំ ងាករ (immunization registry) េដើមបីរកសាកំណត់េហតុៃនការចាក់ថាន ំ និងការេធវ េើ តសត ជំងឺរេបង។
េបើអនកផាលស់បតរេវជជ
ូ
បណឌិត េវជជបណឌិតថមីរបស់អនក អាចេរបើរបាស់របព័នធចុះេឈាមះ េដើមបីេមើលកំណត់េហតុ
ចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបង។ វាជាសិទធិរបស់អនកកនុងការេរជើសេរ ីសថាេតើអនកចង់ែចករំ ែលងកំណត់េហតុ
ចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងជាមួ យ ការ ិយាល័យចុះេឈាមះការចាក់ថានប
ំ ងាករកាលីហវ ូញា៉ ឬយា៉ងណា។
េតើរបព័នធចុះេឈាមះជួយអវ ីខលះដល់អនក?
 រកសាកំណត់េហតុៃនការចាក់ថាន ំ និងការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងទា ំងអស់ (ការេធវ ើេតសត ែសបក/ការឆលុះកាំរសម ីអុិចេលើរទូង) ដូ េចន ះ
អន កនឹងមិនបាត់បង់ ឬរតូវការកំណត់េហតុរំលឹកេរចើនេពក េនៅេពលអន ក ឬកូ នរបស់អនករតូវការចាក់ថានេំ នាះេទ
 ផត ល់ឲយអន កនូ វចបាប់ចមល ងមួ យៃនកំណត់េហតុការចាក់ថាន/ំ ជំងឺរេបង ពីេវជជ បណឌិត
 អាចបងាហញភសតុតាងអំពីការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបង ែដលចាំបាច់េដើមបីចាប់េផត ើមការែថទា ំកុមារ ចូ លសិកសា ឬ
ការងារថម ី

េតើរបព័នធចុះេឈាមះជួយអវ ីខលះដល់រក ុមែថទាំសុខភាពរបស់អនក?
េវជជ បណឌិត គិលានុបដាឋក គេរមាងសុខភាព និងភានក់ងារសុខភាពសាធារណៈេរបើរបាស់របព័នធចុះេឈាមះេដើមបី:
 េមើលថារតូវការការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងមួ យណា
 រំលក
ឹ អន កអំពីការចាក់ថានែំ ដលរតូវការ

 បងាករជំងឺេនៅកនុងសហគន៍របស់អនក
 ជួ យរកសាកំណត់េហតុ

េតើសាលាេរៀន ឬកមម វ ិធីេផសងអាចេមើលរបព័នធចុះេឈាមះបានែដរឬេទ?
បាន ប៉ុែនត មានែដនកំណត់។ សាលាេរៀន អងគ ភាពែថទា ំកុមារ និងភានក់ងារេផសងៗេទៀតែដលរតូវបានអនុញាញត
េរកាមចបាប់កាលីហវ ូញា៉ នឹង:
 េមើលការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងរបស់កុមារែដលរតូវការសរមាប់កមម វ ិធីរបស់ខល ួន
 េធវ ើឲយរបាកដថាកុមារ មានការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងចាំបាច់រគប់រគាន់េដើមបីចាប់េផត ើមទទួ លការែថទា ំ ឬ
ចូ លសាលាេរៀន

េតើព័ត៌មានអវ ីខលះ ែដលអាចែចករំ ែលកកនុងរបព័នធចុះេឈាមះបាន?

 េឈាមះអន កជំងឺ េភទ និងទីកែនល ងកំណត់
 េឈាមះមាតាបិតា ឬអាណាពយាបាល
 ព័ត៌មានមានករមិតេដើមបីកំណត់អតត សញាញណអន កជំងឺ

 ព័ត៌មានលមអ ិតអំពីការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងរបស់
អន កជំងឺ

អវ ែី ដលបានបញចល
ូ េនៅកនុងរបព័នធចុះេឈាមះ រតូវបានចាត់ទុកដូ ចជាព័តមា
៌ នេវជជសារសត ឯកជនេផសងេទៀត។
ការេរបើរបាស់ខុសេលើរបព័នធការចុះេឈាមះ អាចរតូវផតនាទេទាសេដាយចបាប់។ សថ ិតេរកាមចបាប់កាលីហវញា៉ បានែត
ការ ិយាល័យេវជជ បណឌិតរបស់ គេរមាងសុខភាព ឬនាយកដាឋនសុខភាពសាធារណៈប៉ុេណា
ណ ះ ែដលអាចេមើល
អាសយដាឋន និងេលខទូ រស័ពទរបស់អនកបាន។
សិទធិអនកជំងឺ និងសិទធិមាតាបិតា
វាជាសិទធិរសាប់ចបាប់កនុងការេសន ើស:ុំ
 មិនែចករំ ែលកកំណត់េហតុការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងរបស់អនក(ឬរបស់កូនអន ក)ជាមួ យអន កដៃទេរកៅពី
េវជជបណឌិតរបស់អនក
 មិនទទួ លការរំលឹកពីការចាក់ថានព
ំ កា
ី រ ិយាល័យេវជជ បណឌិតរបស់អនក
 េមើលចបាប់ចមល ងៃនកំណត់េហតុការចាក់ថាន/ំ ការេធវ ើេតសត ជំងឺរេបងរបស់អនក ឬកូ នអន ក
 ថាអន កណាបានេមើលកំណត់េហតុ ឬសុឲ
ំ យេវជជ បណឌិតែកែរបកំហុសេដាយរបការណាមួ យ
្របសិនេប�អ�កចង់ឱ្យកំណត់្រ�របស់អ�កឬកំណត់្រ�របស់កូនអ� ក�មួ យអ� កេ្រប� CAIR2 េផ្សងេទៀតសូ មកុំេធ� �អី។
អ� ក�នេធ� �រ ួចេហ�យ។

្របសិនេប�អ�កមិនចង់ឱ្យកំណត់្រ�របស់កូនអ� កឬអ� កែចករ� ែលក�មួ យអ� កេ្រប� CAIR
េផ្សងេទៀតសូ មែឆក�មួ យអ� កផ� លេ់ ស�កម� របស់អ�កេដ�ម្បីឱ្យដឹង�េត�ពួកេគេផ����ន�ពែចករ� ែលករបស់អ�កេ�
CAIR េ�យរេបៀប�។ ្របសិនេប�ពួកេគមិន�នេផ��េ�ទំព័រទ្រមង់ CAIR (http://cairweb.org/cair-forms/)
េហ�យបំេពញសំេណ�រេដ�ម្បី�ក់េ�ររ�យ�រណ៍ CAIR របស់ខ��ំ។ កំណត់្រ�ែដល�ន�ក់េ�ក��ង CAIR
ក៏�ច្រត�វ�នេ�ះេ�េ�យបំេពញសំេណ�រេដ�ម្បីេ�ះេ�ឯក�រ CAIR របស់ខ��ំផងែដរ។
ទូ រ�រសំណុែំ បបបទែដល�នេ�ះពុម��មអុីែម៉លេ��ន់េលខ 1-888-436-8320, CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov ។

សរមាប់ព័តមា
៌ នែបនថមសូ មទំនាក់ទំនងសហការ ី CAIR តាេមលខ 800-578-7889 ឬ CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
* តាមចបាប់ មរនតីសុខភាពសាធារណៈក៏អាចេមើលរបព័នធចុះេឈាម ះែដរ កនុងករណីបនាទន់ទាក់ទងនឹងសុខភាពសាធារណៈ។
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