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សនឹ្លឹ�ក ព័័ត៌៌ មាន្លឹ សី�ព័� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់សាំ�ង

ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់សាំ�ងជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�មប្រ�ថ្លើ�ទ A៖
ថ្លើត៌� ថ្លើលាក អំ្នក ប្រត៌វូ ដឹ�ង អី្ន� ខឹ្លះ�

Many Vaccine Information Statements are 
available in Khmer and other languages.  
See www.immunize.org/vis

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ� ែងការណ៍៍នៃ�ព័ត័៌ម៌ា�អំំព័�ថំ្នាំវំ៉ាាក្តីស់ាំងំជាសេ�ច��គឺឺ
អាចរក្តីបា�ជាភាសាំថ្លែ�ែរ �ងិភាសាំសេ�េងសេ�ៀត៌។  
ចលូសេ��ល www.immunize.org/vis

1. ថ្លើ�តុ៌ អី្ន� ប្រត៌វូ  ចាក់ ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់សាំ�ង?

 ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺ រលាក់ ថ្លើ�ើ�ម ប្រ�ថ្លើ�ទ A  អាច បង្កាា រ ជំ�ងឺ រលាក់
ថ្លើ�ើ�ម ប្រ�ថ្លើ�ទ A បាន។
ជំ�ងឺ រលាក់ ថ្លើ�ើ�ម ប្រ�ថ្លើ�ទ A គឺ ឺជា  ជំងឺំឺ ថ្លើ�ើ�ម ធ្ងងន់ ់ធ្ងងរ មួយ។ ជាធ្ងមមតា
វារកីរាលដាលតាមរយៈទំនំាកទ់ំនំ់ងឺជំតិស្និិទិំធ ផ្ទាា លខ់្លួើួ ន់ជាមួយ
អិ្នក ដែ�លមាន់ថ្លើមថ្លើរាគឺ ឬថ្លើ�ថ្លើ�លដែ�លមនុ់ស្និសមិាកប់ាន់ឆ្លើងឺ
ថ្លើមថ្លើរាគឺថ្លើដាយ មនិ់�ងឹឺ ខ្លួើួ ន់��វតុុ  អាហារ ឬថ្លើ�ស្និជំៈៈដែ�លកខ្លួវក់
ថ្លើដាយលាមក (អាចម)៍ តចិតួច��ផ្ទុាុ ក ជំងឺំឺ។
មនុ់ស្និសថ្លើ�ញវយ័ភាគឺថ្លើ�ច�ន់ដែ�លមាន់ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ 
A មាន់ថ្លើរាគឺស្និញ្ញាា  រមួមាន់ អ្នស្និក់មាើ ងំឺ ចណំង់ឺអាហារ
ទាប ឈឺ�ឺក�ះ ចថ្លើង្កាោ រ ន់ងិឺខាន់ថ់្លើលឿងឺ (ដែស្និែក ឬដែ�ិកថ្លើលឿងឺ 
ទំកឹថ្លើនាមលោក ់ចលនាថ្លើ�ះថ្លើវៀន់��ល)។ ភាគឺថ្លើ�ច�ន់នៃន់កុមារ
មាន់អាយុថ្លើ��ម 6 ឆិ្នាំ ំមនិ់មាន់ថ្លើរាគឺស្និញ្ញាា ទាងំឺថ្លើន់ះថ្លើទំ។
អិ្នកដែ�លឆ្លើងឺជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A អាចចមើងឺជំងឺំឺថ្លើន់ះថ្លើ�
មនុ់ស្និសថ្លើផ្ទុសងឺ ថ្លើទំៀត ថ្លើទាះប�ជាគាតម់និ់មាន់ថ្លើរាគឺស្និញ្ញាា នៃន់ជំងឺំឺ
កថ៏្លើដាយ។
មនុ់ស្និសភាគឺថ្លើ�ច�ន់ដែ�លមាន់ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A មាន់
អារមមណ៍ឈឺអឺ្នស្និ ់រយៈថ្លើ�លជាថ្លើ�ច�ន់ស្និប្តាា ហ៍ ៍បុុ ដែន់ាជាធ្ងមមតា
�ួកថ្លើគឺអាចជាស្និះថ្លើស្និែ �យទាងំឺ�ស្និងុឺ ថ្លើហ៍�យមនិ់ខូ្លួចថ្លើ�ើ�ម
យូរអ្នដែងឺវងឺថ្លើនាះថ្លើទំ។ កុិងឺករណ� ក�ម ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ 
A អាចបណ្តាា លឱ្យយថ្លើខ្លួោយថ្លើ�ើ�ម ន់ងិឺ�ើ ប។់ ករណ� ថ្លើន់ះថ្លើ�ច�ន់
ថ្លើក�តមាន់ចថំ្លើ�ះមនុ់ស្និសដែ�លមាន់អាយុថ្លើល�ស្និ�� 50 ឆិ្នាំ ំន់ងិឺ
ចថំ្លើ�ះអិ្នក ដែ�លមាន់ជំងឺំឺថ្លើ�ើ�មថ្លើផ្ទុសងឺថ្លើទំៀត។
វាាក�់ងំឺជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A បាន់ថ្លើធ្ងវ�ឱ្យយជំងឺំឺថ្លើន់ះមនិ់សូ្និវ
ថ្លើក�តមាន់ថ្លើ�កុិងឺ ស្និហ៍រ�ឋអាថ្លើមរកិ។ ថ្លើទាះយុ៉ាងឺណ្តាកថ៏្លើដាយ 
�រផ្ទុាុ ះថ្លើ��ងឺនៃន់ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A កុិងឺចថំ្លើណ្តាមអិ្នកដែ�ល
មនិ់បាន់ទំទួំលថិ្នាំបំង្កាា រថ្លើ�ដែតថ្លើក�តមាន់ថ្លើ��ងឺ។

2. ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់សាំ�ងជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�មប្រ�ថ្លើ�ទ A

កុ់មារ ត�មូវឱ្យយទំទួំលវាាក�់ងំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម A 2 �ូស្និ៖
 � �ូស្និទំ�មួយ៖ អាយុចាប�់� 12 ដែខ្លួ�ល ់23 ដែខ្លួ
 � �ូស្និទំ���រ៖ យុ៉ាងឺតចិណ្តាស្និ ់6 ដែខ្លួ បនាា ប�់�ទំទួំលវាាក�់ងំឺ
ថ្លើល�កទំ�មួយ

ទារក់មានអាយុុចា�ព់ី� 6 ខែ� ដល់ ់11 ខែខ្លះ ថ្លើធ្ងវ� �ថំ្លើណ� រថ្លើចញថ្លើ��
ស្និហ៍រ�ឋអាថ្លើមរកិថ្លើ�ថ្លើ�លដែ�លដែណនាឱំ្យយ�រ�រ��ជំងឺំឺរលាក
ថ្លើ�ើ�ម A �តូវទំទួំល វាាក�់ងំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម A �ូស្និទំ� 1។ កុមារ
ទាងំឺថ្លើន់ះគួឺរដែតទំទួំលបាន់ 2 �ូស្និថ្លើ�អាយុដែ�លបាន់ដែណនា ំ
ស្និ�មាប�់រ�រ�រយូរអ្នដែងឺវងឺ។
កុ់មារធំ� នងិថ្លើក់េងជំ�ទង់ ចាប�់�អាយុ 2 �ល ់18 ឆិ្នាំ ំដែ�ល
មនិ់ទាន់ប់ាន់ចាកវ់ាាក�់ងំឺ��មុន់ គួឺរ ចាកវ់ាាក�់ងំឺ។
 មនុស្សស ថ្លើពីញ វ័យ័ុ ដែ�ល �ំុ បាន់ ចាក ់ថិ្នាំ ំវាាក ់�ងំឺ �� មុន់ ថ្លើហ៍�យ ចង់ឺ   
បង្កាា រ ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម �បថ្លើ�ទំ  A  ក ៏អាច ទំទួំល ថិ្នាំ ំវាាក�់ងំឺ ថ្លើន់ះ បាន់
ផ្ទុងឺ ដែ�រ។
វាាក�់ងំឺជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A ក�៏តូវបាន់ដែណនាសំ្និ�មាប់
មនុ់ស្និស�ូចខាងឺថ្លើ��ម៖
 � អិ្នក�ថំ្លើណ� រអ្នន់ារជាតិ
 �  បុរស្និ ដែ�ល រមួ ថ្លើ�ទំ ជាមួយ បុរ ស្និ�នៃទំ ថ្លើទំៀត
 � អិ្នកដែ�លថ្លើ�ប�ថិ្នាំថំ្លើញៀន់ចាក ់ឬមនិ់ចាកថិ់្នាំ ំ
 � មនុ់ស្និសដែ�លមាន់ហាន់�ិយ័�រង្ការស្និ�មាប�់រឆ្លើងឺថ្លើមថ្លើរាគឺ
 � មនុ់ស្និសដែ�លមាន់ទំនំាកទ់ំនំ់ងឺជំតិស្និិទិំធជាមួយអិ្នកសុ្និកូំន់ចញិ្ចឹឹមឹ
អ្នន់ារជាតិ

 � មនុ់ស្និសដែ�លជួំប�បទំះន់ងឹឺភា�គាម ន់ផ្ទុាះស្និដែមែងឺ
 � អិ្នកផ្ទុាុកថ្លើមថ្លើរាគឺថ្លើអ្ន�ស្និ៍
 �  អិ្នក មាន់ ជំងឺំឺ ថ្លើ�ើ�ម រុា ំនៃរ ា ។

ថ្លើល�ស្និ��ថ្លើន់ះ អិ្នកដែ�លមនិ់ទាន់ប់ាន់ទំទួំលវាាក�់ងំឺ�រ�រជំងឺំឺ 
រលាកថ្លើ�ើ�ម �បថ្លើ�ទំ A ��មុន់មក ថ្លើហ៍�យអិ្នកដែ�លមាន់ទំនំាកទ់ំនំ់ងឺ
ផ្ទាា លជ់ាមួយអិ្នក ដែ�លមាន់ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម �បថ្លើ�ទំ A គួឺរដែត
ទំទួំលបាន់វាាក�់ងំឺ�រ�រជំងឺំឺ រលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A ឱ្យយបាន់
ឆ្នាំបត់ាមដែ�លអាចថ្លើធ្ងវ�ថ្លើ�បាន់ ន់ងិឺកុិងឺរយៈថ្លើ�ល 2 ស្និប្តាា ហ៍៍
បនាា ប�់��របះុ�ល។់
 ថិ្នាំ ំ វាាក�់ងំឺជំងឺំឺ  រលាក ថ្លើ�ើ�ម �បថ្លើ�ទំ A អាច  ចាក ់ថ្លើ� ថ្លើ�ល
�ណំ្តាល គិា ន់ងឹឺ  ថិ្នាំ ំវាាក�់ងំឺ�នៃទំ ថ្លើទំៀត ។
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3.  និ្លឹយាយជាមួយអំ្នកផី្តល់់ថ្លើសវ៉ាខែ�ទាំ�សុខ្លះភាព័
រ�ស់អំ្នក ថ្លើដឹ�ម �ី ខែសីងយល់់�ខែន្លឹែមថ្លើទៀត៌។

�បាបអិ់្នកផ្ទុាលវ់ាាក�់ងំឺរបស្និអិ់្នក �បស្និនិ់ថ្លើប�បុគឺគលថ្លើនាះទំទួំល
វាាក�់ងំឺ៖
 � មាន់ ប្រ�តិកិ់មេអាខែ�ហ្ស៊ីសុ � �ន្ទាា �ព់ី� ការចាក់ ់វ៉ាាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺ
រលាក់ថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ A ពី�មុនឬមាន់អាខែ�សុ្ស�ធំងនធ់ំងរ នងិ
គំ�រាមក់�ខែហ្ស៊ីងដល់អ់ាយុុជំ�វ័តិិ

កុិងឺករណ� ខ្លួើះ អិ្នកផ្ទុាលថ់្លើស្និវាដែ�ទាសុំ្និខ្លួភា�របស្និអិ់្នកអាច 
 ស្និថ្លើ�មច ចតិា�ន់�រថ្លើ�ល�រចាកវ់ាាក�់ងំឺ�រ�រជំងឺំឺរលាក

ថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A រហូ៍ត�ល ់�រមកជួំបនាថ្លើ�លខាងឺមុខ្លួ។

�ស្និា�មាន់នៃផ្ទុាថ្លើ�ះ ឬបថំ្លើ�ថ្លើដាះកូន់គួឺរដែតចាកវ់ាាក�់ងំឺ �បស្និនិ់ថ្លើប�
�ួកថ្លើគឺ មាន់ហាន់�ិយ័កុិងឺ�រថ្លើក�តជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A។ 
�រមាន់នៃផ្ទុាថ្លើ�ះ ឬ�របថំ្លើ�ថ្លើដាះកូន់មនិ់ដែមន់ជាថ្លើហ៍តុផ្ទុលថ្លើ��មែ �
ថ្លើចៀស្និវាងឺ�រចាកវ់ាាក�់ងំឺ�រ�រជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A 
ថ្លើនាះថ្លើទំ។

អិ្នក ដែ�ល មាន់ ជំងឺំឺ ��ល �ូច ជា ជំងឺំឺ ផ្ទាា  �យ  អាច ទំទួំល ថិ្នាំ ំ
បង្កាា រថ្លើន់ះ  បាន់។  អិ្នក ដែ�ល មាន់ ជំងឺំឺធ្ងងន់ ់លមម ឬ ធ្ងងន់ ់ធ្ងងរ       គួឺ រ រង់ឺចា ំ
 រហូ៍ត �ល ់�ួកថ្លើគឺ ជាស្និះ ថ្លើស្និែ �យស្និនិ់   មុន់ ថ្លើ�ល ទំទួំល ថិ្នាំ ំវាាក�់ងំឺ
ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A។

អិ្នក ផ្ទុាល ់ថ្លើស្និវា ដែ�ទា ំសុ្និខ្លួ ភា� របស្និ ់ថ្លើលាក អិ្នកអាច ផ្ទុាល ់ �័ត ៌មាន់ 
បដែនុ់ម �ល ់ ថ្លើលាក អិ្នក បាន់។

4. ហានិ្លឹ�័យ ថ្លើក�ត៌  ប្រ�តិ៌កមម  ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់ សាំ�ង

 � អា�រៈឈឺ ឺឬថ្លើ��ងឺ�កហ៍មថ្លើ�កដែន់ើងឺចាកថិ់្នាំ ំថ្លើ�ា ខ្លួើួន់ 
ឈឺកឺ�ល អ្នស្និក់មាើ ងំឺ ឬបាតប់ង់ឺចណំង់ឺអាហារអាចថ្លើក�តថ្លើ��ងឺ
បនាា ប�់�ចាកវ់ាាក�់ងំឺ�រ�រជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម�បថ្លើ�ទំ A។

ថ្លើ�ល ខ្លួើះ  មនុ់ស្និស   ស្និន់ើប ់បនាា ប ់���ថំ្លើណ� រ �រ ថ្លើវជំៈ ��ស្និា  រមួ  ទាងំឺ
�រ ចាក ់ថិ្នាំ ំវាាក ់�ងំឺ ។ សូ្និម �បាប ់អិ្នក ផ្ទុាល ់ថ្លើស្និវា ដែ�ទា ំសុ្និខ្លួ ភា�
របស្និ ់ថ្លើលាក អិ្នក �បស្និនិ់ ថ្លើប� ថ្លើលាក អិ្នក  វលិ មុខ្លួ   ឬ     ចកុុ  ញ្ញាា ណ
ផ្ទាើ ស្និ ់បាូ រ ឬ  ឮស្និថំ្លើ�ងឺ ហ៍ងឹឺ កុិងឺ �តថ្លើចៀក ។

�ូចថិ្នាំថំ្លើផ្ទុសងឺថ្លើទំៀតដែ�រ ថិ្នាំវំា ាក�់ងំឺក�មន់ងឹឺបងឺារ�បតកិមមអាដែល
ហ៍សុ �ធ្ងងន់ធ់្ងងរ បួស្និធ្ងងន់ធ់្ងងរថ្លើផ្ទុសងឺ ឬថ្លើធ្ងវ�ឲ្យយ�ើ បប់ាតប់ង់ឺជំ�វតិណ្តាស្និ។់

5.  ចុុះ� ថ្លើ�� មាន្លឹ �ញ្ហាា ធ្ងងន់្លឹ ធ្ងងរ ?

�បតកិមមអាដែលហ៍ស �អាចថ្លើក�តថ្លើ��ងឺបនាា ប�់�អិ្នកទំទួំលថិ្នាំបំង្កាា រ
ចាកថ្លើចញ ��គឺើ�ន់កិ។ �បស្និនិ់ថ្លើប�អិ្នកថ្លើ��ញស្និញ្ញាា នៃន់�បតកិមម
ធ្ងងន់ធ់្ងងរ (កន់ាួលកហ៍ម ថ្លើហ៍�មមុខ្លួ ន់ងិឺប�ំង់ឺក �ិបាក�ក�ថ្លើងឺើ�ម 
ថ្លើបះ�ូងឺថ្លើលាតញាប ់វលិមុខ្លួ ឬថ្លើខ្លួោយ) សូ្និមទូំរស្និ�័ាថ្លើ� 

9-1-1 ថ្លើហ៍�យនាមំនុ់ស្និសថ្លើ�មន់ា�រថ្លើ�ទំយដែ�លថ្លើ� ជំតិបផុំ្ទុត។ 
ស្និ�មាបស់្និញ្ញាា ថ្លើផ្ទុសងឺថ្លើទំៀតដែ�លថ្លើធ្ងវ�ឱ្យយអិ្នកបារមភសូ្និមទូំរស្និ�័ាថ្លើ�
អិ្នកផ្ទុាលថ់្លើស្និវាដែ�ទា ំសុ្និខ្លួភា�របស្និអិ់្នក។

�បតកិមមថ្លើ��ប�័ន់ធរាយ�រណ៍ផ្ទុលអា�កកន់ៃន់ថិ្នាំវំាាក�់ងំឺគូឺរដែត
�តូវបាន់ រាយ�រណ៍ថ្លើ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ អិ្នកផ្ទុាលថ់្លើស្និវាដែ�ទាសុំ្និខ្លួភា�របស្និអិ់្នកជា
ធ្ងមមតាន់ងឹឺដាករ់បាយ�រណ៍ថ្លើន់ះ ឬអិ្នកអាចថ្លើធ្ងវ�វាថ្លើដាយខ្លួើួន់ឯងឺ
បាន់។ សូ្និមចូលថ្លើ�ថ្លើគឺហ៍ទំ�័ំរ�ប�័ន់ធរាយ�រណ៍ផ្ទុលអា�កកន់ៃន់
ថិ្នាំវំាាក�់ងំឺ www.vaers.hhs.gov ឬទូំរស្និ�័ាថ្លើ�ថ្លើលខ្លួ  
1-800-822-7967។ �ប�័ន់ធរាយ�រណ៍ផ្ទុលអា�កកន់ៃន់ថិ្នាំ ំ
វាាក�់ងំឺ (VAERS) ស្និ�មាបដ់ែត�ររាយ�រណ៍ �បតកិមម
បុុ ថ្លើណ្តាះ ះ។ ស្និមាជំកិបុគឺគលកិរបស្និ�់ប�័ន់ធរាយ�រណ៍ ផ្ទុលអា�កក់
នៃន់ថិ្នាំវំាាក�់ងំឺ (VAERS) មនិ់ផ្ទុាល�់បូំនាម ន់ដែផិ្ទុកថ្លើវជំៈ��ស្និាថ្លើទំ។

6.  កមម  វធិ្ង� ជាតិ៌ �ង់ ស�ណង   រ�ួស ថ្លើ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program (កមម វធិ្ង� 
ជាត ិបង់ឺ ស្និណំងឺ    របួស្និ ថ្លើដាយ �រ ថិ្នាំ ំវាាក�់ងំឺ (VICP)) គឺ ឺជា  កមម
វធិ្ង�របស្និ ់រ�ឋ ស្និហ៍ �័ន់ធ ដែ�ល បាន់ បថ្លើងឺា�ត ថ្លើ��ងឺ ថ្លើ��មែ � បង់ឺ  ស្និងឺ    អិ្នក ទាងំឺ
ឡាយ ដែ�ល   អាច រងឺ របួស្និ ថ្លើដាយ �រ ដែត ថិ្នាំវំាាក�់ងំឺ មួយចនួំ់ន់។ 
�រទាមទារទាកទ់ំងឺន់ងឹឺរបួស្និ ឬ�រ�ើ បថ់្លើដាយ�រ�រទំទួំល
ថិ្នាំបំង្កាា រ មាន់ថ្លើ�លថ្លើវលាកណំតស់្និ�មាប�់រដាកឯ់ក�រ ដែ�ល
អាចមាន់រយៈថ្លើ�លខ្លួើ� �តមឹ��រឆិ្នាំ។ំ សូ្និមចូលថ្លើម�លថ្លើគឺហ៍ទំ�័ំរកមមវធិ្ង�
ជាតបិង់ឺស្និណំងឺរបួស្និថ្លើដាយ�រ ថិ្នាំវំាាក�់ងំឺ www.hrsa.gov/
vaccinecompensation ឬថ្លើ�ទូំរស្និ�ាថ្លើ�ថ្លើលខ្លួ 1-800-338-
2382 ថ្លើ��មែ �ស្និកិោអ្ន�ំ�កមមវធិ្ង� ន់ងិឺ�រដាក�់កយទាមទារ។

7.  ថ្លើត៌� ខុំ្លះ� អាចុះ  សិកា �ខែន្លឹែម ថ្លើទៀត៌ ថ្លើ�យ រថ្លើ�ៀ�
ណា?

 � សូ្និម សួ្និរ អិ្នក ផ្ទុាល ់ថ្លើស្និវា ដែ�ទា ំសុ្និខ្លួ ភា� របស្និ ់ថ្លើលាក អិ្នក ។
 � សូ្និមទូំរស្និ�័ា ថ្លើ� �កសួ្និងឺ សុ្និខា�បិាលរ�ឋ ឬ ថ្លើ� មូល ដាឋ ន់  របស្និ់
ថ្លើលាក អិ្នក ។

 � សូ្និមចូលថ្លើ� Food and Drug Administration (ថ្លើគឺហ៍ទំ�័ំរ
រ�ឋបាលអាហារន់ងិឺឱ្យស្និ� (FDA)) �មែ �ទំទួំលបាន់កញ្ចឹបឹ់
ថ្លើស្និវាកមមថិ្នាំបំង្កាា រ ន់ងិឺ�័តម៌ាន់បដែនុ់ម  
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។

 � Centers for Disease Control and Prevention (សូ្និមទាក់
ទំងឺ មជំឈមណឌ ល ទំប ់�ា ត ់ន់ងិឺ បង្កាា រ ជំងឺំឺ   (CDC))៖
-   សូ្និមទូំរស្និ�័ាថ្លើ�ថ្លើលខ្លួ 1-800-232-4636  

(1-800-CDC-INFO) ឬ
-   ចូលថ្លើម�លថ្លើគឺហ៍ទំ�័ំររបស្និ ់CDC ថ្លើ�  

www.cdc.gov/vaccines ។

42 U.S.C. § 300aa-26

10/15/2021

Khmer translation provided by Immunize.org Khmer translation provided by Immunize.org 

http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.cdc.gov/vaccines

