クメール語

(ថ្ងៃ ទី10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2022)

សស្ាប់កុារអាយុ 5-11 ឆ្នាំ
និងអាណាព្យាបាល

សសចកត ីជូនដ្ាំណឹងអាំព្យីការចាក់វ៉ាក់

ី
សាំងការពារកូ វដ្-19

ថ្ងៃ ចាក់

ឥតគិតថ្ងៃ
(ចាំណាយរបស់រដ្ឋ
ទ ាំងស្ស ុង)

ក្ុមារអាយុចាកប់ពី ៥ ឆ្នងស ើឬក្៏អាច។។ួ លការចាកក្់
ី
៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វដ-19
បានដដរ
សូមអានសសចក្ត ីពនយល់សនេះជាមួ យអ្ន ក្ផ្ទេះ ស ើយពិភាក្ាថាចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬទស។

សៅថ្ងៃចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬ សូមភាាប់មក្ជាមួ យសសៀវសៅសុខភាពមាតានិឬទារក្

ចងស

េះអាណាពាបាល
បចចុបបនន ក្ុមារដដលមានអាយុចាកប់ពី៥-១១ឆ្នង ក្៏អាច។។ួ លបានការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬផ្ឬដដរ ក្នុឬ
ចងសណាមអ្ន ក្ឆ្ល ឬក្ូ វ ីដ-19សរុបក្នុឬប្បស។ស ចងនួនក្ុមារឆ្ល ឬមានការសក្ើនស ើឬ សូមអានសសចក្ត ី
ពនយល់ ស ើយពិចាករណាជាមួ យក្ូ នៗរបស់អ្នក្អ្ងពីការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬសនេះ

◎៉ាកក្់ាំងឬដដលសប្បើ
វ៉ាក់សាំងស្ក ុម្ហុនPfizer សស្ាប់ម្នុសសអាយុ 5-11ឆ្នាំ វជាវ៉ាក់សាំងសស្ាប់កុារ (*)
ជាធ្ម្ម តា សរុបស្តូវចាកក្់ 2 សលើក្សដាយទុកគាៃត 3 សបាត ៍
(*) សបើសធ្ៀបនឹងវ៉ាក់សាំងសស្ាប់អាយុ 12 ឆ្នាំស ើងរបស់ស្ក ុម្ហុនPfizer វានសរធាតុផ្ស ាំសកម្ម សសម ន
ើ ឹង1/3

◎ប្ក្ ុមសោលសៅសប្មាប់ចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬសនេះ
● អន កានអាយុព្យី 5-11 ឆ្នាំ
● សលើកទឺកចិតតចាំសពាោះកុារខដ្លានជម្ៃ ឺស្បចាាំកាយ ដ្ូ ចជាជម្ៃ ឺស្បដាប់ដ្សងហ ម្
ើ រា៉ាថ្ាំ រ៉ា និងជម្ៃ ឺសបោះដ្ូ ងព្យី
កាំសណើតជាសដ្ើម្ ខដ្លានហានិេ័យែព ស់ អាចវ ិវតត សៅកស្ម្ិតធ្ៃ ន់ធ្ៃរ (*) សូ ម្ព្យិសស្រោះឲ្យបានស្តឹម្ស្តូវ
ជាម្ួ យស្គូសព្យទយស្បចាាំែល ួនជាម្ុន ម្ុននឹងទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង
(*) (*) សាគម្សវជជ សស្តសតខផ្ន កកុារជបុន ានសបាោះព្យុម្ពផ្ាយបញ្ជ ីរាយន្លម្ជាំងឺខដ្លានហានិេ័យ
ែព ស់ ខដ្លអាចវ ិវតត ជាធ្ៃ ន់ធ្ៃរ សៅសព្យលឆ្ៃ ងជម្ៃ ឺកូ វ ីដ្-១៩
សាគម្សវជជ សស្តសតខផ្ន កកុារជបុន "ព្យ័ត៌ានពាក់ព្យ័នធនឹងកូ វ ីដ្-19"
URL：https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333

ី
ប្បសិ។ធភាពថ្ន៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វដ-19
Q. សត្ើ៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វ ីដ-19 មានប្បសិ។ធភាពដបបណា?
A. តាមរយៈការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វ ីដ-19 សទាេះបីឆ្លឬក្ូ វ ីដ-19ក្៏សោយក្៏មិនងាយនឹឬសចញសគគស្ញាដដដរ
សៅសព្យលចាក់វ៉ាក់សាំង សៅកនុងរាងកាយនឹងបសងក ើតស្បព្យ័នធ(ភាព្យសុាំ)ស្បឆ្ាំងនឹងកូ វ ីដ្-19
សព្យលវ ីរុសឆ្ៃ ងចូ លកនុងរាងកាយ
ែល ួនសយើងអាចសស្តៀម្លកខ ណៈស្បឆ្ាំងបានភាៃម្ៗ ដ្ូ សចន ោះគឺម្ិនងាយសច។សរាគសញ្ញាកូ វ ីដ្-19សទ
ស្បសិទធភាព្យបងាករការសច។
៉ា
សរាគសញ្ញាចាប់ព្យីថ្ងៃ ទី7សស្កាយចាក់វក់សាំងបាន២សលើក ចាំសពាោះសកម ងអាយុចាប់ព្យី 5-11 ឆ្នាំ ស្តូវបានរាយការណ៍ថាានអស្តា
90.7% (*)
(*) ទិននន័យម្ុនស្បសេទបាំខបៃ ងងមីអូម្ីស្ក ុងសលចសច។

ស្បេព្យ៖ សោងតាម្របាយការណ៍ពាក់ព្យ័នធនឹងការទទួ លសាល់កនុងករណីព្យិសសស

ី
សុវត្ថ ិភាពថ្ន៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វដ-19
Q. សប្កាយក្ុមារបានចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វ ីដ-19 សត្ើនឹឬមានសចញអាការដបបណា?
A. ភាគសប្ចើនបងផ្ុត្គឺមានការឈឺចាកប់សៅប្ត្ឬ់ក្ដនល ឬចាកក្់
សៅកនុងរងវ ង់បុន្លមនថ្ងៃ បន្លាប់ព្យីចាក់វ៉ាក់សាំង អាការៈឈឺចាប់សៅស្តង់កខនៃ ងចាក់គឺានសកើតស ើងសស្ចើន (សលើកទី1 ាន
អស្តា74% និងសលើកទី2 ានអស្តា71%) អន កខដ្លានអារម្ម ណឈ
៍ ឺចាប់សៅយប់ថ្នថ្ងៃចាក់ឬសៅថ្ងៃ បន្លាប់ ានសស្ចើនជាង
សស្កាយសព្យលចាក់សហើយភាៃម្ៗ អាការៈអស់កាៃាំងឬសតតែល ួន បន្លាប់ព្យីចាក់សលើកទី2គឺានសលចសច។សស្ចើនជាងសស្កាយសព្យល
ចាក់សលើកទី1 (សតតែល ួន កស្ម្ិត 38℃ស ើងសៅ, សៅសព្យលចាក់សលើកទី1 ានអស្តា2.5% និងសលើកទី2 ានអស្តា6.5%) អាការៈ
សស្កាយសព្យលចាក់វ៉ាក់សាំង សសា ើរខតទ ាំងស្ស ុងគឺានកស្ម្ិតស្សល ឬកស្ម្ិតម្ធ្យម្ សហើយតាម្រយៈព្យ័ត៌ានខដ្លទទួ លបានស្តឹម្
សព្យលសនោះ សគវ ិនិចឆ័យថាម្ិនានការស្ព្យួ យបារម្ភ ធ្ៃន់ធ្ៃរអាំព្យីសុវតថ ិភាព្យស ើយ

■អាការៈអាចសក្ើត្មានក្នុឬរឬវ ឬ់បន្ម
៉ាុ េ នថ្ងៃសប្កាយចាកក្់

ភាគរយថ្នអ្ន ក្សចញអាការ
អាការ
50% ស ើងសៅ
ឈឺចាប់ស្តង់កខនៃ ងចាក់ អារម្ម ណ៍អស់កាៃាំង
10 -50%
1 -10%

ឈឺកាល ស ើងស្កហម្/សហើម្ស្តង់កខនៃ ងចាក់ ឈឺសច់ដ្ុាំ សស្សៀវស្ស។

រាករ ូស សតតែល ួន ឈឺសន្លៃក់ កអ ួត

ស្បេព្យ៖ សោងតាម្
របាយការណ៍ពាក់
ព្យ័នធនឹងការទទួ ល
សាល់កនុងករណី
ព្យិសសស

Q. មានព័ត្៌មានថា មនុសសប្ប ុសវ ័យកាន់ដត្សក្េ ឬគឺកាន់ដត្ងាយសចញអាការរលាក្ាំច់
ដុងសបេះដូ ឬ ចុេះក្ូ នសក្េ ឬយ៉ាឬសម៉ាចដដរ?
A. សៅស រដឋ អាសមរ ិក្មានរបាយការណ៍អ្ងពីក្ប្មិត្ថ្នជងឬរឺ លាក្់ាំច់ដុងដដលបានសក្ើត្ស ើឬមានអ្ប្តា
ទាបជាឬសប្មាប់សក្េ ឬប្ប ុសដដលមានអាយុចសន្មលេះ 5-11ឆ្នង សបើស ៀបនឹឬសក្េ ឬអាយុចសន្មលេះ12-17ឆ្នង
តបិតជាករណីកស្ម្ សៅបរសទសក៏ានការរាយការណ៍ព្យីករណីសច។អាការរលាកសច់ដ្ុាំសបោះដ្ូ ងកស្ម្ិតស្សលចាំសពាោះកុារផ្ងខដ្រ
សៅសហរដ្ឋ អាសម្រ ិច អស្តារាយការណ៍ថាសលចសច។រលាកសច់ដ្ុាំសបោះដ្ូ ងសស្កាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូ វ ីដ្-19 ចាំសពាោះសកម ងស្ប ុសអាយុ 511ឆ្នាំគឺទបជាងសកម ងស្ប ុសអាយុ 12-15ឆ្នាំ និង16-17ឆ្នាំ
ករណីស ើ។កុារានអាការដ្ូ ចជា ឈឺស្ទូង សបោះដ្ូ ងសលាតខ្ៃាំង ដ្សងហ ើម្ែៃ ី អាការៈសហើម្ជាសដ្ើម្កនុងចសន្លៃោះសព្យលស្បខហល 4 ថ្ងៃ
សស្កាយចាក់វ៉ាក់សាំង សូ ម្រ ួសរាន់ទទួ លការព្យិនិតយព្យីសថប័នសវជជ សស្តសត នឹងស្បាប់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំង
គួ របញ្ញជក់ថា សបើស្តូវបានសធ្វ ីសរាគវ ិនិចឆ័យថាជាជម្ៃ ឺរលាកសច់ដ្ុាំសបោះដ្ូ ង ជាទូ សៅស្តូវការសស្ាកព្យាបាលសៅម្នា ីរសព្យទយ បុខនត
ភាគសស្ចើនគឺនឹងធ្ូ រស្សលម្កវ ិ។សដាយឯកឯងតាម្រយៈការសគងសស្ាកសៅសសៃ ៀម្

ស្បេព្យ៖ កិចចស្បជុាំ ACIP ថ្ងៃ ទី5ខែម្ករាឆ្នាំ2022

ចងស

េះអាណាពាបាល

ី
សដើមបីចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វវដ-19
◎សដើមបីចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬសលើក្ុមារ ចាកងបាច់ប្ត្ូវការការប្ពមសប្ពៀឬនិឬវត្ត មានរបស់អាណាពាបាល
សៅកនុងការចាក់វ៉ាក់សាំង សូ ម្សធ្វ ីការសសស្ម្ចចិតតសដាយខផ្ែ កសលើឆ្នា ៈរបស់អាណាព្យាបាលបន្លាប់ព្យីបានខសវ ងយល់ស្តឹម្ស្តូវទ ាំង
អាំព្យីស្បសិទធភាព្យនិងហានិេ័យថ្នផ្លរំខ្នថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារឆ្ៃ ង ម្ិនានការចាក់វ៉ាក់សាំងសដាយរមនការស្ព្យម្
សស្ព្យៀងព្យីអាណាព្យាបាលសទ
ហាម្ឃាត់ចាំសពាោះការបងខ ិតបងខ ាំឲ្យអន កជុាំ វ ិ។ចាក់ ឬទសងវ ីស រ ីសសអើងចាំសពាោះអន កខដ្លម្ិនបានចាក់

◎សៅថ្ងៃចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬ សូមភាាប់មក្ជាមួ យនូ វសសៀវសៅសុខភាពមាតា និឬទារក្ ប្បសិនសបើអាច
ចាំសពាោះការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កុារ ស្បវតត ិថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺស្តូវបានកត់ស្តាសៅកនុងសសៀវសៅសុែភាព្យាតា
និងទរក ដ្ូ សចន ោះសៅថ្ងៃ ចាក់ សូ ម្ភាជប់ម្កជាម្ួ យនូ វសសៀវសៅសុែភាព្យាតានិងទរក ស្បសិនសបើាន
សស្តព្យីសនោះ សូ ម្កុាំសេៃ ចភាជប់ឯកសរម្ួ យឈុតកនុងសស្សម្សាំបុស្តខដ្លដាក់សសចកត ីជូនដ្ាំណឹងសនោះ និងឯកសរ
បញ្ញជក់អតត សញ្ញាណសម្ីែល ួន(ប័ណណសលែសាំរល់អតត សញ្ញាណ ប័ណណធាន្លរា៉ាប់រងសុែភាព្យជាសដ្ើម្)

◎សបើមានចមៃ ល់ទការប្ពួ យបារមភ អ្ងពី៉ាកក្់ាំងឬ សូមពិសប្ោេះជាមួ យប្គូសព។យប្បចាកងខល ួនជាសដើម
អាំព្យីគាៃតថ្នការចាក់រវងវ៉ាក់សាំងកូ វ ីដ្-19 នឹងវ៉ាក់សាំងស្បសេទសផ្សង សូ ម្ព្យិសស្រោះជាម្ួ យស្គូសព្យទយស្បចាាំែល ួន
ជាសរល
ការណ៍គឺម្ិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងស្បសេទសផ្សងសទៀតសៅសព្យលដ្ាំណាលរន ម្ុនឬសស្កាយរន កន ងអាំ ុ ង២សបាាហ៍ស ើយ ម្ាងសទៀត
ករណីានចម្ៃ ល់ឬការស្ព្យួ យបារម្ភ អាំព្យីវ៉ាក់សាំង ក៏ដ្ូចជាករណីកូនអន កានជាំងឺស្បចាាំកាយសផ្សងៗ សូ ម្ព្យិសស្រោះជាម្ួ យស្គូសព្យទយ
ស្បចាាំែល ួនឲ្យបានស្តឹម្ស្តូវ

ក្ដនល ឬពិសប្ោេះសយបល់
◎ក្ដនល ឬពិសប្ោេះសយបល់

ក្់ព័នធនឹឬ៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វ ីដ-19

សបើមានភាពមិនប្បប្ក្ត្ីសប្កាយចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬរ ួច
ការាំក្សួរព័ត្៌មាន
ទាងឬមូ ល

◎អ្ងពីប្បព័នធជងនួយចងស

ក្់ព័នធការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬ

េះការរឬផ្លប៉ាេះ

សថប័នសវជជ សស្តសតឬស្គូសព្យទយស្បចាាំែល ួនខដ្លអន កបាន
សៅចាក់វ៉ាក់សាំង បញ្ជ រការ ិោល័យស្ក ុងស្ស ុកែណឌ
ុាំសងាកត់េូម្ិឬរាជធានីសែតត

បញ្ជរការ ិោល័យស្ក ុងស្ស ុកែណឌ ស
ុាំ ងាកត់េូម្ិ

ល់សខ
ុ ភាពសោយាំរការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬបងាារ

សៅកនុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបងាករ អាចានករណីសកើតានផ្លបោះពាល់សុែភាព្យ(សកើតជាំងឺ ឬបនសល់នូវព្យិការភាព្យ) វគឺកស្ម្
បាំផ្ុតបុខនត ក៏ម្ិនអាចបាំបាត់សចាលទ ាំងស្ស ុងបានខដ្រ សហតុសនោះស្បព្យ័នធជាំនួយស្តូវបានបសងក ើតស ើង
ចាំសពាោះករណីសកើតានផ្លបោះពាល់សុែភាព្យសដាយសរការចាក់វ៉ាក់សាំងបងាករវ ីរុសកូ វ ីដ្-19សនោះ គឺនឹងអាចទទួ លបានជាំនួយ(ការ
ផ្ត ល់អតថស្បសោជន៍ចាំណាយព្យាបាលនិងស្បាក់សសធ្ននិវតត ន៍ព្យិការភាព្យជាសដ្ើម្)ខផ្ែ កតាម្ចាប់សតីព្យីការចាក់វ៉ាក់សាំងបងាករផ្ង
ខដ្រ(*) ទក់ទិនអាំព្យីខបបបទខដ្លចាាំបាច់សដ្ើម្បីដាក់ពាកយសសន ើសុាំ សូ ម្ស្បឹកាជាម្ួ យរដ្ឋ បាលស្ក ុងស្ស ុកែណឌ ុាំសងាកត់េូម្ិខដ្លាន
សាំបុស្តសនក់សៅរបស់អនក
(*) ករណីផ្លបោះពាល់សុែភាព្យសន្លោះស្តូវបានស្កសួ ងសុខ្េិបាល ការងារនិងសុែុាលភាព្យទទួ លសាល់ថាបណា
ត លម្កព្យីការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ការ
ផ្ត ល់អតថស្បសោជន៍នឹងស្តូវបានសធ្វ សី ើងតាម្រយៈរដ្ឋ បាលស្ក ុងស្ស ុកែណឌ ុាំសងាកត់េូម្ិ ការកាំណត់ទទួ លសាល់សនោះ ស្តូវសធ្វ ីស ើងសដាយគ
ណៈកម្ម ការស្តួ តព្យិនិតយទទួ លសាល់ជាំងឺនិងព្យិការភាព្យរបស់រដ្ឋ សិកាវ ិភាគសហតុ និងផ្ល ខដ្លានសាសភាព្យដ្ូ ចជាអន កជាំន្ល។ខផ្ន កវ៉ា
ក់សង
ាំ បងាករ/ជាំងឺឆ្ៃង/សវជជ សស្តសត/ចាប់

អ្ន ក្ខល េះក្៏។។ួ លបានការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬរ ួច ចងដណក្អ្ន ក្ខល េះក្៏មិនបានចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬ សទាេះបី។។ួ លបានការចាកក្់
៉ាកក្់ាំងឬរ ួចស ើយក្ដ ី សូមបនត អ្នុវត្ត វ ិធានការបងាារការឆ្ល ឬដូ ចជា លាឬថ្ដ/សមាលប់សមសគគ
ក្់មា៉ាសឲ្យបាន
ប្ត្ឹមប្ត្ូវ ដូ ចសពលក្នល ឬមក្

ក្ដនល ឬក្ក្
ក្ុញ

ការប៉ាេះ ល់
ជិត្សនិ។ធ

ក្ដនល ឬបិ។
ជិត្

សប្មាប់ពត្
័ មា
៌ នលមអ ិត្អ្ងពីប្បសិ។ធភាពនិឬសុវត្ថ ិភាព
ជាសដើមថ្ន៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វ ីដ-19 ចងស េះក្ុមារ សូមសមើល
សគ ។ងព័រប្ក្សួឬសុខាភិបាលការងារនិឬសុខុមាលភា
ព

ក្់មា៉ាស

សុខ្េិបាលការងារនិងសុែុាលភាព្យ
វវ ីរុសកូ រ៉ា ូណា វ៉ាក់សង
ាំ កុារ

លាឬថ្ដ
នឹឬាំបូ

សមាលប់សម
សគគប្មាមថ្ដ

ខសវ ងរក

ករណីម្ិនអាចសម្ើលសគហទាំព្យ័រសនោះបាន សូ ម្ស្បឹកាជាម្ួ យរដ្ឋ
បាលស្ក ុងស្ស ុកែណឌ ុាំសងាកត់េូម្ិជាសដ្ើម្ខដ្លអន ករស់សៅ

ចងស

(ថ្ងៃ ទី10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2022)

េះក្ុមារអាយុ 5-11 ឆ្នង

ី
រក្ូ វដ-19

សសចក្ត ីជូនដងណឹឬអ្ងពីការចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬការ
ី
ស ត្ុអ្វីប្ត្ូវចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វដ?
សបើសម្សរាគកូ វ ីដ្ចូ លកនុងែល ួនម្នុសស សហើយរនវសកើនស ើងសស្ចើន
វនឹងសធ្វ ីឲ្យ សតតែល ួន អស់កាៃាំង កែ ក ព្យិបាកដ្កដ្សងហ ើម្ ឈឺកាល ខស្បស្បួ ល
ការេៃ ក់ដ្ឹងរសជាតិជាសដ្ើម្ សហើយនឹងសធ្វ ីឲ្យម្ិនស្សួ លែល ួន
សបើចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ែល ួនសយើងនឹងអាចសស្តៀម្ែល ួនវយជាម្ួ យសម្សរាគកូ វ ីដ្ ដ្ូ សចន ោះ
សទោះសម្សរាគឆ្ៃ ងចូ លកនុងែល ួនក៏សដាយ ក៏ម្ិនងាយសធ្វ ីឲ្យសៅជាម្ិនស្សួ លែល ួនខដ្រ

ី សត្ើគួរដត្ប្បយ័ត្ននឹឬអ្វ ីខលេះ?
សពលចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬក្ូ វដ
មុន
ចាកក្់
សពល
ចាកក្់

សប្កាយ

ចាកក្់
រ ួច

សបើសតតែល ួនចាប់ព្យី 37.5℃ ស ើងសៅ ឬសបើម្ិនស្សួ លែល ួន
គឺម្ិនអាចចាក់បានសទ ដ្ូ សចន ោះសូ ម្ស្បាប់អនកផ្ា ោះ

វ៉ាក់សង
ាំ សនោះគឺចាក់សៅខកបរសម
សូ ម្សៅចាក់សដាយពាក់អាវខដ្លងាយស្សួ លលាត់សច។សម
◎សស្កាយចាក់វ៉ាក់សង
ាំ រ ួច សូ ម្អងគុយ
ចាាំសអាយបាន 15ន្លទីស ើងសៅ សដ្ើម្បី
តាម្ដានអាការៈសផ្សងៗ
(សព្យលែៃ ោះក៏អាចដ្ល់សៅ ៣០ន្លទីផ្ង
ខដ្រ)
◎សៅថ្ងៃ ចាក់ អាចសធ្វ ីសកម្ម ភាព្យដ្ូ ច
ធ្ម្ម តាបាន ដ្ូ ចជាងូ តទឹកជាសដ្ើម្
បុខនត សូម្កុាំហាត់ស្បាណខ្ៃាំង

◎សៅសព្យលចាក់វ៉ាក់សង
ាំ

អាចនឹងសច។អា

ការៈម្ិនស្សួ លែល ួនដ្ូ ចខ្ងសស្កាម្ បខុ នត សគ
រកស ើ។ថាវនឹងបាត់សៅវ ិ។សដាយែល ួនឯង
កនុងសព្យល2-3ថ្ងៃ
◯សតតែល ួន

◯ម្ិនស្សួ លែល ួន

◯អស់កាៃាំង ◯រាក
◯ឈឺកាល

◯រងាម្ិនស្សួ លែល ួន

សបើមានអាការៈមិនប្សួ លដូ ចខាឬសប្កាមសនេះ សូមប្បាប់អ្នក្ផ្ទេះទមនុសស ង
ិ
ដដលសៅជុង វញ
●សពលចាកក្់ស ើយភាលម

●សៅថ្ងៃចាកក្់ទរយៈសពលប្បដ ល4ថ្ងៃសប្កាយចាកក្់ស ើយ

◯រាស់ែល ួន

◯សតតែល ួន

◯កែ ក

◯អស់កាៃាំង ◯រងាម្ិនស្សួ លែល ួន

◯ឈឺកាល ◯ឈឺស្ទូង ◯ព្យិបាកដ្កដ្សងហ ើម្
◯កនុងស្ទូងឌុកឌាក់ៗ

សូមចាកក្់៉ាកក្់ាំងឬសនេះ 2សលើក្ សោយ។ុក្គមាលត្ 3 សបាដ ៍
សរឿឬសងខាន់ដដលចឬ់ឲ្យបអ ូនៗស វ ី
ម្នុសសានសផ្សងៗរន
អន កែៃ ោះបានទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
សលឿន ចាំខណកអន កែៃ ោះក៏ានម្ូ លសហតុសផ្សងៗខដ្លម្ិនអាចចាក់
វ៉ាក់សាំងបានជាសដ្ើម្ សូ ម្កុាំយកសហតុផ្លសនោះ ជាម្ូ លសហតុកនុង
ការនិោយអាស្កក់ ឬសធ្វ ីបាបអន កសៅជុាំ វ ិ។ជាដាច់ខ្ត

