ដំណឹងអំពីប្រព័ន្រ
ធ ញ្ជ ីព័ត៌មាន្ចាក់ថ្នំរង្ការជំងឺ សប្មារ់អក
ន ជំងឺ ន្ិងឪពុកមាាយក្កេង
ការចាក់ថ្នំរង្ការជំងឺ ឬ ‘ការចាក់ថ្នំរង្ការ’ គឺក្ដើម្បីការពារជំងឺធ្ងន្់ធ្ងរម្ួយចំន្ួន្ ។

ការក្ធ្វើក្តសាដំរូងក្ដើម្បីរកក្ម្ើលរកក្ម្ើលក្ម្ក្ោគរក្រង (TB) គឺអាចជួយកនុងការបាន្ដឹងថ្ក្តើអនកមាន្ឆ្លងក្ម្ក្ោគរក្រង
(TB) ដដរឬក្េ ក្

ើយការពិន្ិតយដររក្ន្េះ គឺជាអវីដដលប្តូវក្ធ្វើម្ុន្កុមារចូលក្រៀន្ ឬម្ុន្ម្ន្ុសសធ្ំចូលក្ធ្វើការ ។ ការ

តាម្ដាន្ឲ្យបាន្ជារ់លារ់ អំពីប្រវតាិការចាក់ថ្នំរង្ការ/ពិន្ិតយក្ម្ក្ោគរក្រង ររស់អនក អាចជាការពិបាក ។ ក្
ដតពិបាកខ្លំងក្ៅក្េៀត ក្ៅក្ពលដដលអនកបាន្េេួលការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ម្ើលក្ម្ក្ោគរក្រង

ើយវាកាន្់

ពីប្គូក្ពេយក្សសងៗគ្នន ។ រចចុរបន្ន ប្គូក្ពេយក្ប្រើប្រព័ន្ធកុំពយូេ័រមាន្សុវតថិភាព ដដលក្គក្ៅថ្រញ្ជីចាក់ថ្នំរង្ការជំងឺ ក្ដើម្បី

តាម្ដាន្ពីការចាក់ថ្នំរង្ការ ន្ិងការពិន្ិតយរកក្ម្ក្ោគរក្រង ររស់អនកជំងឺ ។ ក្រើអនករាូរប្គូក្ពេយ ប្គូក្ពេយថ្េីររស់អនក អាច
ក្រើកក្ម្ើលរញ្ជីដដលកត់ប្តាស្ថថន្ភាពចាក់ថ្នំរង្ការ/ពិន្ិតយរកក្ម្ក្ោគរក្រង ររស់អនក ។ វាជាសិេិធររស់អនក កនុងការ
កំណត់ថ្ក្តើ ន្រណាខ្លេះអាចចូលក្ម្ើលកំណត់ប្តាព័ត៌មាន្ររស់អនក ក្ៅកនុងរញ្ជីចាក់ថ្នំរង្ការកាលី ័រវ ន្ីញ៉ា (CAIR,
California Immunization Registry) ។

ក្តើរញ្ជចា
ី ក់ថ្នរ
ំ ង្ការអាចជួយអនកបាន្ដូចក្ម្ាច?

 រកាកំណត់ប្តានន្ការចាក់ថ្នំរង្ការ ន្ិងការក្ធ្វើក្តសារកក្ម្ក្ោគរក្រង (ក្ធ្វើក្តសាដសបក/ឆ្លុេះសួតក្ដាយកាំរសេីអុិច) ក្ដើម្បី
កុំឲ្យអនកខ្កខ្ន្ ឬពិន្ិតយក្ប្ចើន្ដង

ួសកប្ម្ិត

 ក្សញើស្ថររ ំឭកក្ៅក្ពលដដលអនក ឬកូន្អនកប្តូវចាក់ថ្នំរង្ការ

 សាល់ឲ្យអនកន្ូវសំក្ៅកំណត់ប្តាការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ោគរក្រងពីប្គូក្ពេយររស់អនក

 អាចរង្កាញភសាុតាងអំពីការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ោគរក្រង ដដលប្តូវការសប្មារ់ ចូលទារកដាាន្ ចូលក្រៀន្ ឬ
ចូលក្ធ្វើការកដន្លងថ្េី

ក្តើរញ្ជចា
ី ក់ថ្នរ
ំ ង្ការអាចជួយប្កុម្ដថ្ទាំសខ្
ុ ភាពររស់អក
ន ដូចក្ម្ាច?

ប្គូក្ពេយ គិលាន្ុរដាាក ដសន្ការធានាោ៉ា រ់ រងសុខ្ភាព ន្ិងេីភានក់ង្ករសុខ្ភាពស្ថធារណៈ ក្ប្រើរញ្ជីចាក់ថ្នំរង្ការ ក្ដើម្បី ៖
 ពិន្ិតយក្ម្ើលថ្ក្តើអនកប្តូវការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ោគរក្រងម្ួយណា
 រ ំឭកអនកអំពីថ្នំរង្ការដដលប្តូវចាក់

 រង្ការជំងឺឆ្ង
ល កនុងស

គម្ន្៍ររស់អនក

 ជួយកនុងការរកាកំណត់ប្តា

ក្តើស្ថលាក្រៀន្ ឬកម្េវ ិធ្ីក្សសងក្េៀត អាចចូលក្ម្ើលរញ្ជក្ី ន្េះបាន្ដដរឬក្េ?

អាចចូលក្ម្ើលបាន្ ដតអាចក្ម្ើលបាន្ក្ដាយមាន្ដដន្កំណត់ ។ ស្ថលាក្រៀន្ ទារកដាាន្ ន្ិងកម្េវ ិធ្ី
ក្សសងៗក្េៀតដដលមាន្ការអន្ុញ្ញាតក្ប្កាម្ចារ់រដាកាលី

័រវ ន្ីញ៉ា អាច ៖

 ក្ម្ើលថ្ក្តើការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ម្ក្ោគរក្រងណាដដលកុមារប្តូវការ

 ធានាឲ្យបាន្ថ្កុមារបាន្េេួលការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ម្ក្ោគរក្រងដដលចាំបាច់ក្ៅតាម្ភាពតប្ម្ូវ
ម្ុន្ចូលទារកដាាន្ ឬចូលក្រៀន្

ក្តើព័ត៌មាន្អវីក្ៅកនុងរញ្ជចា
ី ក់ថ្នរ
ំ ង្ការដដលអាចឲ្យអនកក្ប្ៅក្រើកក្ម្ើលបាន្?
 ក្្េេះអនកជម្ងឺ ក្ភេ នថ្ងដខ្ឆ្នំកំក្ណើត

 ក្្េេះឪពុកមាាយ ឬក្្េេះអាណាពាបាលសិសស

 ព័ត៌មាន្តិចតួចសប្មារ់រង្កាញអតាសញ្ញាណអនកជំងឺ
 ព័ត៌មាន្លំអិតអំពីការចាក់ថ្នំរង្ការ/
ការពិន្ិតយជំងឺរក្រង ឬព័ត៌មាន្

ក្លើកដលងដសនកក្វជជស្ថស្រសាររស់អនកជំងឺ
California Department of Public Health 850 Marina Bay Pkwy, Bldg P Richmond, CA 94804
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ព័ត៌មាន្ដដលប្តូវដាក់រញ្ូច លកនុងរញ្ជីក្ន្េះ ប្តូវបាន្ក្គប្គរ់ប្គងដូចគ្ននន្ឹងព័ត៌មាន្ឯកជន្ក្សសងក្េៀតដសនក
ក្វជជស្ថស្រសាដដរ ។ ការយករញ្ជីក្ន្េះក្ៅក្ប្រើកុងសល
ន ូវខ្ុស ន្ឹងប្តូវេេួលក្ទាសក្ៅតាម្ចារ់ ។
ក្ប្កាម្ចារ់រដាកាលី

័រវ ន្ីញ៉ា គឺមាន្ដតការ ិយាល័យប្គូក្ពេយ ដសន្ការធានាោ៉ា រ់ រងសុខ្ភាព ឬនាយកដាាន្

សុខ្ភាពស្ថធារណៈរ៉ាុក្ណាណេះ ដដលអាចក្ម្ើលអាសយដាាន្ ន្ិងក្លខ្េូរស័ពទររស់អនកបាន្ ។ ម្ន្តន្ាីសុខ្ភាព
ក៏អាចក្រើកក្ម្ើលព័ត៌មាន្ក្ន្េះបាន្ដដរ ក្ដើម្បីការពារសុខ្ភាពស្ថធារណៈ ។
សិេិអ
ធ ក
ន ជំងឺ ន្ិងសិេិឪ
ធ ពុកមាាយសិសស

វាជាសិេិធស្សរចារ់ររស់អនក កនុងការក្សនើសុំអនកសាល់ក្សវាកម្េររស់អនក ៖
 ឲ្យរង្ការម្ិន្ឲ្យអនកសាល់ក្សវាកម្េន្ិងស្ថលាក្រៀន្ក្សសងក្េៀត ក្រើកក្ម្ើលព័ត៌មាន្ររស់អនក (ឬកូន្អនក)
ដដលមាន្ក្ៅកនុងរញ្ជីក្ន្េះ
 ម្ិន្ឲ្យក្សញើស្ថរក្ប្កើន្រ ំឭកអនកអំពីការណាត់ជួរចាក់ថ្នំ

 ន្ូវសំក្ៅព័ ត៌មាន្ការចាក់ថ្នំរង្ការ/ការពិន្ិតយក្ម្ក្ោគរក្រងររស់អនក ឬកូន្ររស់អនក

 ថ្ក្តើន្រណាខ្លេះបាន្ក្រើកក្ម្ើលព័ត៌មាន្ររស់អនក ន្ិងសុំដកតប្ម្ូវព័ត៌មាន្ណាដដលខ្ុស
ម្ិន្តប្ម្ូវឲ្យមាន្ចំណាត់ការអវីក្

យ
ើ សប្មារ់ជាដសនកនន្ CAIR ។ អនកសាលក្់ សវាកម្េ CAIR ស្ថលាក្រៀន្

ន្ិងម្ន្តន្ាីសខ្
ុ ភាពក្សសងក្េៀត អាចក្រើកក្ម្ើលព័ត៌មាន្ររស់អក
ន ឬព័ត៌មាន្ររស់កូន្អនក ក្ដាយសវយ
័ ប្រវតាិ ។
ក្រើអក
ន ចង់ដាក់ដដន្កំណត់ថ្ន្រណាខ្លេះអាចក្រើកក្ម្ើលព័ត៌មាន្ររស់អក
ន ឬព័ត៌មាន្ររស់កូន្អនក ៖

1. សួរអនកសាល់ក្សវាកម្េររស់អនក ក្ដើម្បីរកក្ម្ើលថ្ក្តើពួកក្គអាចចាក់ក្ស្ថរព័ ត៌មាន្ររស់អនកដដលមាន្ក្ៅកនុង CAIR
បាន្ដដរឬក្េ

2. ក្រើពួកក្គម្ិន្អាចចាក់ក្ស្ថរបាន្ក្េ សូម្រំក្ពញដរររេក្សនើសុំចាក់ក្ស្ថរព័ត៌មាន្ CAIR ររស់ខ្ំុញ (Request to Lock
My CAIR Record) ក្ៅឯ CAIRweb.org/cair-forms ។

3. ក្រើអនករាូរចិតា សូម្រំក្ពញពាកយសុំក្ដើម្បីក្ដាេះក្ស្ថរព័ ត៌មាន្ CAIR ររស់ខ្ំុញ (Request to Unlock My CAIR Record)
4. ប្ពីន្ពាកយសុំក្ន្េះ រួចក្សញើរតាម្េូរស្ថរក្ៅកាន្់ក្លខ្ 1-888-436-8320 ឬក្សញើតាម្អុីក្ម្៉ាលក្ៅកាន្់
CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov ។

សប្មារ់ព័ត៌មាន្រដន្ថម្ សូម្ទាក់េងម្កកាន្់ការ ិយាល័យជំន្ួយររស់ CAIR តាម្ក្លខ្ 800-578-7889 ឬអុីក្ម្៉ាល
CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
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