
(ថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2022)

ថ្ងៃចាក់

ឥតគិតថ្ងៃ
(ចាំណាយរបស់រដ្ឋ

ទាំងស្សងុ) 

សូមអានសសចក្ត ីពនយល់សនេះជាមួយអ្នក្ផ្ទេះ ស ើយពិភាក្ាថាចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬទស។ 

សៅថ្ងៃចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬ សូមភាា ប់មក្ជាមួយសសៀវសៅសុខភាពមាតានិឬទារក្ 

សស្ាប់កុារអាយុ 5-11 ឆ្ន ាំ

និងអាណាព្យាបាល

ក្ុមារអាយុចាកប់ពី ៥ ឆ្ន ងស ើឬក៏្អាច។។ួលការចាកក្់

៉ាក ក់្ាំងឬកូ្វដី-19 បានដដរ 

សសចកត ីជូនដ្ាំណឹងអាំព្យីការចាក់វ៉ា ក់

សាំងការពារកូវដី្-19

クメール語



ចងស េះអាណាពាបាល

(*) ទិននន័យមុ្នស្បសេទបាំ ខបៃងងមីអូមី្ស្កងុសលចសច។ ស្បេព្យ៖ សោងតាម្របាយការណ៍ពាក់ព្យ័នធនឹងការទទួលសា ល់កន ុងករណីព្យិសសស

សុវត្ថ ិភាពថ្ន៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វដី-19

អាការ

រាករសូ សតត ែល នួ ឈឺសន្លៃ ក់ កអ តួ

ភាគរយថ្នអ្នក្សចញអាការ

Q. មានព័ត្៌មានថា មនុសសប្បសុវយ័កាន់ដត្សក្េឬគឺកាន់ដត្ងាយសចញអាការរលាក្ាំច់

ដុងសបេះដូឬ ចុេះកូ្នសក្េឬយ៉ា ឬសម៉ាចដដរ?

● អនកានអាយុពី្យ 5-11 ឆ្ន ាំ

● សលើកទឺកចិតតចាំសពាោះកុារខដ្លានជម្ៃ ឺស្បចាាំកាយ ដូ្ចជាជម្ៃ ឺស្បដាប់ដ្សងហ ើម្រា៉ា ាំថ្រ៉ា និងជម្ៃ ឺសបោះដូ្ងពី្យ

កាំសណើតជាសដ្ើម្ ខដ្លានហានិេ័យែពស់ អាចវវិតតសៅកស្មិ្តធ្ៃន់ធ្ៃរ (*) សូម្ពិ្យសស្រោះឲ្យបានស្តឹម្ស្តវូ

ជាមួ្យស្គូសព្យទយស្បចាាំែល នួជាម្ុន មុ្ននឹងទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំង 

បចច ុបបននកុ្មារដដលមានអាយុចាកប់ពី៥-១១ឆ្ន ង ក៏្អាច។។ួលបានការចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬផ្ឬដដរ ក្ន ុឬ

ចងសណាមអ្នក្ឆ្លឬកូ្វដី-19សរុបក្ន ុឬប្បស។ស ចងនួនកុ្មារឆ្លឬមានការសក្ើនស ើឬ សូមអានសសចក្ត ី

ពនយល់ ស ើយពិចាករណាជាមួយកូ្នៗរបស់អ្នក្អ្ងពីការចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬសនេះ 

◎៉ាក ក់្ាំងឬដដលសប្បើ

វ៉ា ក់សាំងស្កមុ្ហ ុនPfizer សស្ាប់ម្នុសសអាយុ 5-11ឆ្ន ាំ វជាវ៉ា ក់សាំងសស្ាបក់ុារ (*)  
ជាធ្ម្មតា សរុបស្តវូចាកក្់ 2 សលើក្សដាយទុកគាៃ ត 3 សបាត  ៍ 

(*) សបើសធ្ៀបនឹងវ៉ា ក់សាំងសស្ាប់អាយុ 12 ឆ្ន ាំស ើងរបស់ស្កមុ្ហ ុនPfizer វានសរធាតុផ្ស ាំសកម្មសសម ើនឹង1/3 

◎ប្ក្មុសោលសៅសប្មាប់ចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬសនេះ

(*) (*) សាគម្សវជជសស្តសត ខផ្នកកុារជប ុន ានសបាោះពុ្យម្ពផ្ាយបញ្ជ ីរាយន្លម្ជាំងឺខដ្លានហានិេ័យ

ែពស់ ខដ្លអាចវវិតតជាធ្ៃន់ធ្ៃរ សៅសព្យលឆ្ៃងជម្ៃ ឺកូវដី្-១៩ 

សាគម្សវជជសស្តសត ខផ្នកកុារជប ុន "ព័្យត៌ានពាក់ព័្យនធនឹងកូវដី្-19"

A. តាមរយៈការចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វដី-19 សទាេះបីឆ្លឬកូ្វដី-19ក្៏សោយក្៏មិនងាយនឹឬសចញសគគស ញ្ាដ ដដរ 

URL：https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333

ប្បសិ។ធភាពថ្ន៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វដី-19

Q. សត្ើ៉ាក ក់្ាំងឬកូ្វដី-19 មានប្បសិ។ធភាពដបបណា?

សៅសព្យលចាក់វ៉ា ក់សាំង សៅកន ុងរាងកាយនឹងបសងក ើតស្បព័្យនធ (ភាព្យសុាំ)ស្បឆ្ាំងនឹងកូវដី្-19 សព្យលវរីុសឆ្ៃងចូលកន ុងរាងកាយ

ែល នួសយើងអាចសស្តៀម្លកខណៈស្បឆ្ាំងបានភាៃ ម្ៗ ដូ្សចនោះគឺមិ្នងាយសច។សរាគសញ្ញា កូវដី្-19សទ ស្បសិទធភាព្យបងាក រការសច។

សរាគសញ្ញា ចាប់ពី្យថ្ងៃទី7សស្កាយចាក់វ៉ា ក់សាំងបាន២សលើក ចាំសពាោះសកមងអាយុចាប់ពី្យ 5-11 ឆ្ន ាំ ស្តវូបានរាយការណ៍ថាានអស្តា

90.7% (*) 

សៅកន ុងរងវង់ប ុន្លម នថ្ងៃបន្លា ប់ពី្យចាក់វ៉ា ក់សាំង អាការៈឈឺចាប់សៅស្តង់កខនៃងចាក់គឺានសកើតស ើងសស្ចើន (សលើកទី1 ាន

អស្តា74% និងសលើកទី2 ានអស្តា71%) អនកខដ្លានអារម្មណ៍ឈឺចាប់សៅយប់ថ្នថ្ងៃចាក់ឬសៅថ្ងៃបន្លា ប់ ានសស្ចើនជាង

សស្កាយសព្យលចាក់សហើយភាៃ ម្ៗ អាការៈអស់កាៃ ាំងឬសតត ែល នួ បន្លា ប់ពី្យចាក់សលើកទី2គឺានសលចសច។សស្ចើនជាងសស្កាយសព្យល

ចាក់សលើកទី1 (សតត ែល នួ កស្ម្ិត 38℃ស ើងសៅ, សៅសព្យលចាក់សលើកទី1 ានអស្តា2.5% និងសលើកទ2ី ានអស្តា6.5%) អាការៈ

សស្កាយសព្យលចាក់វ៉ា ក់សាំង សសា ើរខតទាំងស្សងុគឺានកស្ម្ិតស្សល ឬកស្ម្ិតម្ធ្យម្ សហើយតាម្រយៈព័្យត៌ានខដ្លទទួលបានស្តឹម្

សព្យលសនោះ សគវនិិចឆ ័យថាមិ្នានការស្ពួ្យយបារម្ភធ្ៃន់ធ្ៃរអាំពី្យសុវតថ ិភាព្យស ើយ 

Q. សប្កាយកុ្មារបានចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬកូ្វដី-19 សត្ើនឹឬមានសចញអាការដបបណា?

A. ភាគសប្ចើនបងផ្ុត្គឺមានការឈចឺាកប់សៅប្ត្ឬ់ក្ដនលឬចាកក្់ 

■អាការៈអាចសក្ើត្មានក្ន ុឬរឬវឬ់ប៉ានុ្មេ នថ្ងៃសប្កាយចាកក្់

ស្បេព្យ៖ សោងតាម្

របាយការណ៍ពាក់

ព្យ័នធនឹងការទទួល

សា ល់កន ុងករណី

ព្យិសសស

A. សៅស រដឋអាសមរកិ្មានរបាយការណអ៍្ងពីក្ប្មិត្ថ្នជងឬរឺលាក្់ាំចដុ់ងដដលបានសក្ើត្ស ើឬមានអ្ប្តា

ទាបជាឬសប្មាប់សក្េឬប្បសុដដលមានអាយចុសន្មល េះ 5-11ឆ្ន ង សបើស ៀបនឹឬសក្េឬអាយុចសន្មល េះ12-17ឆ្ន ង 

តបិតជាករណីកស្ម្ សៅបរសទសក៏ានការរាយការណ៍ពី្យករណីសច។អាការរលាកសច់ដ្ុាំសបោះដូ្ងកស្មិ្តស្សលចាំសពាោះកុារផ្ងខដ្រ 

សៅសហរដ្ឋអាសម្រចិ អស្តារាយការណ៍ថាសលចសច។រលាកសច់ដ្ុាំសបោះដូ្ងសស្កាយចាក់វ៉ា ក់សាំងកូវដី្-19 ចាំសពាោះសកមងស្បសុអាយុ 5-
11ឆ្ន ាំគឺទបជាងសកមងស្បសុអាយុ 12-15ឆ្ន ាំ និង16-17ឆ្ន ាំ 

ករណីស ើ។កុារានអាការដូ្ចជា ឈឺស្ទងូ សបោះដូ្ងសលាតខ្ៃ ាំង ដ្សងហ ើម្ែៃ ី អាការៈសហើម្ជាសដ្ើម្កន ុងចសន្លៃ ោះសព្យលស្បខហល 4 ថ្ងៃ

សស្កាយចាក់វ៉ា ក់សាំង សូម្រសួរាន់ទទួលការពិ្យនិតយពី្យសថ ប័នសវជជសស្តសត នឹងស្បាប់ថាបានចាក់វ៉ា ក់សាំង 

គួរបញ្ញជ ក់ថា សបើស្តវូបានសធ្វ ីសរាគវនិិចឆ ័យថាជាជម្ៃ ឺរលាកសច់ដ្ុាំសបោះដូ្ង ជាទូសៅស្តវូការសស្ាកព្យាបាលសៅម្នា ីរសព្យទយ ប ុខនត

ភាគសស្ចើនគឺនឹងធូ្រស្សលម្កវ។ិសដាយឯកឯងតាម្រយៈការសគងសស្ាកសៅសសៃ ៀម្ 
ស្បេព្យ៖ កិចច ស្បជុាំ ACIP ថ្ងៃទី5ខែម្ករាឆ្ន ាំ2022

50% ស ើងសៅ

10 -50%

1 -10%

ឈឺចាប់ស្តង់កខនៃងចាក់ អារម្មណ៍អស់កាៃ ាំង

ឈឺកាល ស ើងស្កហម្/សហើម្ស្តង់កខនៃងចាក់ ឈឺសច់ដ្ុាំ សស្សៀវស្ស។

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=3


ចងស េះអាណាពាបាល

សដើមបីចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វវដី-19

សបើមានភាពមិនប្បប្ក្តី្សប្កាយចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬរចួ

សថ ប័នសវជជសស្តសត ឬស្គូសព្យទយស្បចាាំែល នួខដ្លអនកបាន

សៅចាក់វ៉ា ក់សាំង បញ្ជ រការោិល័យស្កងុស្សកុែណឌ

 ុាំសងាក ត់េូម្ិឬរាជធានីសែតត

ការាំក្សួរព័ត៌្មាន ក់្ព័នធការចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬ

ទាងឬមូល
បញ្ជ រការោិល័យស្កងុស្សកុែណឌ ុាំសងាក ត់េូម្ិ

◎អ្ងពីប្បព័នធជងនួយចងស េះការរឬផ្លប៉ាេះ ល់សខុភាពសោយាំរការចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬបងាា រ

 ក់្មា៉ា ស លាឬថ្ដ

នឹឬាំប ូ

សមាល ប់សម

សគគប្មាមថ្ដ
ក្ដនលឬបិ។

ជិត្

ក្ដនលឬក្ក្

កុ្ញ

ការប៉ាេះ ល់

ជិត្សន ិ។ធ

សុខ្េិបាលការងារនិងសុែុាលភាព្យ

វវរុីសកូរ៉ាណូា វ៉ា ក់សាំង កុារ

សប្មាប់ពត័្ម៌ានលមអ ិត្អ្ងពីប្បសិ។ធភាពនឬិសុវត្ថ ិភាព

ជាសដើមថ្ន៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វដី-19 ចងស េះក្ុមារ សូមសមើល

សគ ។ងព័រប្ក្សួឬសុខាភបិាលការងារនិឬសុខុមាលភា

ព 

◎សៅថ្ងៃចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬ សូមភាា ប់មក្ជាមួយនូវសសៀវសៅសុខភាពមាតា និឬទារក្ ប្បសិនសបើអាច

◎សដើមបីចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬសលើក្ុមារ ចាកងបាច់ប្ត្វូការការប្ពមសប្ពៀឬនិឬវត្តមានរបសអ់ាណាពាបាល

សៅកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាំង សូម្សធ្វ ីការសសស្ម្ចចិតតសដាយខផ្ែកសលើឆ្នា ៈរបស់អាណាព្យាបាលបន្លា ប់ពី្យបានខសវ ងយល់ស្តឹម្ស្តវូទ ាំង

អាំពី្យស្បសិទធភាព្យនិងហានិេ័យថ្នផ្លរំខ្នថ្នការចាក់វ៉ា ក់សាំងការពារឆ្ៃង មិ្នានការចាក់វ៉ា ក់សាំងសដាយរម នការស្ព្យម្

សស្ព្យៀងពី្យអាណាព្យាបាលសទ 

ហាម្ឃាត់ចាំសពាោះការបងខ ិតបងខ ាំឲ្យអនកជុាំវ។ិចាក់ ឬទសងវ ីសរសីសអើងចាំសពាោះអនកខដ្លម្ិនបានចាក់ 

◎សបើមានចមៃល់ទការប្ពួយបារមភអ្ងពី៉ាក ក្់ាំងឬ សូមពិសប្ោេះជាមួយប្គសូព។យប្បចាកងខល នួជាសដើម

ចាំសពាោះការចាក់វ៉ា ក់សាំងរបស់កុារ ស្បវតត ិថ្នការចាក់វ៉ា ក់សាំងគឺស្តវូបានកត់ស្តាសៅកន ុងសសៀវសៅសុែភាព្យាតា

និងទរក ដូ្សចនោះសៅថ្ងៃចាក់ សូម្ភាជ ប់ម្កជាមួ្យនូវសសៀវសៅសុែភាព្យាតានិងទរក ស្បសិនសបើាន 

សស្តពី្យសនោះ សូម្កុាំសេៃចភាជ ប់ឯកសរមួ្យឈុតកន ុងសស្សម្សាំបុស្តខដ្លដាក់សសចកត ីជូនដ្ាំណឹងសនោះ និងឯកសរ

បញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណសមី្ែល នួ(ប័ណណ សលែសាំរល់អតតសញ្ញា ណ ប័ណណ ធាន្លរា៉ា ប់រងសុែភាព្យជាសដ្ើម្) 

អាំពី្យគាៃ តថ្នការចាក់រវងវ៉ា ក់សាំងកូវដី្-19 នឹងវ៉ា ក់សាំងស្បសេទសផ្សង សូម្ពិ្យសស្រោះជាមួ្យស្គូសព្យទយស្បចាាំែល នួ ជាសរល

ការណ៍គឺមិ្នអាចចាក់វ៉ា ក់សាំងស្បសេទសផ្សងសទៀតសៅសព្យលដ្ាំណាលរន ម្ុនឬសស្កាយរន កនងអាំ ុង២សបាា ហ៍ស ើយ ម្ា ងសទៀត

ករណីានចម្ៃល់ឬការស្ពួ្យយបារម្ភអាំពី្យវ៉ា កស់ាំង ក៏ដូ្ចជាករណីកូនអនកានជាំងឺស្បចាាំកាយសផ្សងៗ សូម្ពិ្យសស្រោះជាមួ្យស្គូសព្យទយ

ស្បចាាំែល នួឲ្យបានស្តឹម្ស្តវូ 

ក្ដនលឬពិសប្ោេះសយបល់

◎ក្ដនលឬពិសប្ោេះសយបល់ ក់្ព័នធនឹឬ៉ាក ក់្ាំងឬកូ្វដី-19

អ្នក្ខលេះក៏្។។ួលបានការចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬរចួ ចង ដណក្អ្នក្ខលេះក៏្មិនបានចាកក់្៉ាក ក់្ាំងឬ សទាេះបី។។ួលបានការចាកក់្

៉ាក ក់្ាំងឬរចួស ើយក្ដ ី សូមបនតអ្នុវត្ត វធិានការបងាា រការឆ្លឬដូចជា លាឬថ្ដ/សមាល ប់សមសគគ  ក់្មា៉ា សឲ្យបាន

ប្តឹ្មប្ត្វូ ដូចសពលក្នលឬមក្ 

សៅកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាំងបងាក រ អាចានករណីសកើតានផ្លប ោះពាល់សុែភាព្យ(សកើតជាំងឺ ឬបនសល់នូវពិ្យការភាព្យ) វគឺកស្ម្

បាំផ្ុតប ុខនតក៏មិ្នអាចបាំបាត់សចាលទាំងស្សងុបានខដ្រ សហតុសនោះស្បព័្យនធជាំនួយស្តវូបានបសងក ើតស ើង 

ចាំសពាោះករណីសកើតានផ្លប ោះពាល់សុែភាព្យសដាយសរការចាក់វ៉ា ក់សាំងបងាក រវរីុសកូវដី្-19សនោះ គឺនឹងអាចទទួលបានជាំនួយ(ការ

ផ្តល់អតថ ស្បសោជន៍ចាំណាយព្យាបាលនិងស្បាក់សសធ្ននិវតតន៍ពិ្យការភាព្យជាសដ្ើម្)ខផ្ែកតាម្ចាប់សត ីពី្យការចាក់វ៉ា ក់សាំងបងាក រផ្ង

ខដ្រ(*) ទក់ទិនអាំពី្យខបបបទខដ្លចាាំបាច់សដ្ើម្បីដាក់ពាកយសសន ើសុាំ សូម្ស្បឹកាជាមួ្យរដ្ឋបាលស្កងុស្សកុែណឌ  ុាំសងាក ត់េូមិ្ខដ្លាន

សាំបុស្តសន ក់សៅរបស់អនក 

(*) ករណផី្លប ោះពាល់សុែភាព្យសន្លោះស្តវូបានស្កសួងសុខ្េិបាល ការងារនិងសុែុាលភាព្យទទួលសា ល់ថាបណាត លម្កពី្យការចាក់វ៉ា ក់សាំង ការ

ផ្តល់អតថ ស្បសោជន៍នឹងស្តវូបានសធ្វសី ើងតាម្រយៈរដ្ឋបាលស្កងុស្សកុែណឌ  ុាំសងាក ត់េូមិ្ ការកាំណត់ទទួលសា ល់សនោះ ស្តវូសធ្វ ីស ើងសដាយគ

ណៈកម្មការស្តួតពិ្យនិតយទទួលសា ល់ជាំងឺនិងពិ្យការភាព្យរបស់រដ្ឋ សិកាវភិាគសហតុ និងផ្ល ខដ្លានសាសភាព្យដូ្ចជាអនកជាំន្ល។ខផ្នកវ៉ា

ក់សាំងបងាក រ/ជាំងឺឆ្ៃង/សវជជសស្តសត /ចាប់ 

ករណីមិ្នអាចសម្ើលសគហទាំព្យ័រសនោះបាន សូម្ស្បឹកាជាមួ្យរដ្ឋ

បាលស្កងុស្សកុែណឌ  ុាំសងាក ត់េូមិ្ជាសដ្ើម្ខដ្លអនករស់សៅ 

ខសវ ងរក



ចងស េះក្ុមារអាយុ 5-11 ឆ្ន ង

ស ត្ុអ្វ ីប្ត្វូចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វដី?

វ៉ា ក់សាំងសនោះគឺចាក់សៅខកបរសម  

សូម្សៅចាក់សដាយពាក់អាវខដ្លងាយស្សួលលាត់សច។សម  

◎សស្កាយចាក់វ៉ា ក់សាំងរចួ សូម្អងគ ុយ

ចាាំសអាយបាន 15ន្លទីស ើងសៅ សដ្ើម្បី

តាម្ដានអាការៈសផ្សងៗ 

(សព្យលែៃោះក៏អាចដ្ល់សៅ ៣០ន្លទផី្ង

ខដ្រ)

◎សៅថ្ងៃចាក់ អាចសធ្វ ីសកម្មភាព្យដូ្ច

ធ្ម្មតាបាន ដូ្ចជាងូតទឹកជាសដ្ើម្

ប ុខនតសូម្កុាំហាត់ស្បាណខ្ៃ ាំង 

◎សៅសព្យលចាក់វ៉ា ក់សាំង អាចនឹងសច។អា

ការៈមិ្នស្សួលែល នួដូ្ចខ្ងសស្កាម្ ប ខុនតសគ

រកស ើ។ថាវនឹងបាត់សៅវ។ិសដាយែល នួឯង

កន ុងសព្យល2-3ថ្ងៃ 

សបើសតត ែល នួចាប់ពី្យ 37.5℃ ស ើងសៅ ឬសបើមិ្នស្សួលែល នួ

គឺមិ្នអាចចាក់បានសទ ដូ្សចនោះសូម្ស្បាប់អនកផ្ាោះ 

មុន

ចាកក់្

សពល

ចាកក់្

សប្កាយ

ចាកក្់

រចួ

សបើមានអាការៈមិនប្សួលដូចខាឬសប្កាមសនេះ សូមប្បាប់អ្នក្ផ្ទេះទមនុសស ង

ដដលសៅជុងវញិ 

●សពលចាកក់្ស ើយភាល ម

◯សតត ែល នួ ◯ឈឺកាល ◯ឈឺស្ទងូ ◯ព្យិបាកដ្កដ្សងហ ើម្

◯អស់កាៃ ាំង ◯រងាម្ិនស្សួលែល នួ ◯កន ុងស្ទងូឌុកឌាក់ៗ

●សៅថ្ងៃចាកក់្ទរយៈសពលប្បដ ល4ថ្ងៃសប្កាយចាកក់្ស ើយ

សរឿឬសងខាន់ដដលចឬ់ឲ្យបអ នូៗស វ ី 

(ថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2022)

សសចក្ត ីជូនដងណឹឬអ្ងពីការចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬការ រកូ្វដី-19

សបើសម្សរាគកូវដី្ចូលកន ុងែល នួម្នុសស សហើយរន វសកើនស ើងសស្ចើន

វនឹងសធ្វ ីឲ្យ សតត ែល នួ អស់កាៃ ាំង កែក ព្យិបាកដ្កដ្សងហ ើម្ ឈឺកាល ខស្បស្បួល

ការេៃក់ដ្ឹងរសជាតិជាសដ្ើម្ សហើយនឹងសធ្វ ីឲ្យមិ្នស្សួលែល នួ 

សបើចាក់វ៉ា ក់សាំង ែល នួសយើងនឹងអាចសស្តៀម្ែល នួវយជាមួ្យសម្សរាគកូវដី្ ដូ្សចនោះ

សទោះសម្សរាគឆ្ៃងចូលកន ុងែល នួក៏សដាយ ក៏មិ្នងាយសធ្វ ីឲ្យសៅជាមិ្នស្សួលែល នួខដ្រ 

សពលចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬកូ្វដី សត្ើគួរដត្ប្បយ័ត្ននឹឬអ្វ ីខលេះ?

◯សតត ែល នួ ◯មិ្នស្សួលែល នួ

◯អស់កាៃ ាំង ◯រាក

◯ឈឺកាល ◯រងាម្ិនស្សួលែល នួ

◯រាស់ែល នួ

◯កែក

ម្នុសសានសផ្សងៗរន អនកែៃោះបានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំងបាន

សលឿន ចាំ ខណកអនកែៃោះក៏ានមូ្លសហតុសផ្សងៗខដ្លម្ិនអាចចាក់

វ៉ា ក់សាំងបានជាសដ្ើម្ សូម្កុាំយកសហតុផ្លសនោះ ជាមូ្លសហតុកន ុង

ការនិោយអាស្កក់ ឬសធ្វ ីបាបអនកសៅជុាំវ។ិជាដាច់ខ្ត 

សូមចាកក្់៉ាក ក្់ាំងឬសនេះ 2សលើក្ សោយ។ុក្គមាល ត្ 3សបាដ  ៍ 


