
10/2019 
 

បែែែទអនុញ្ញា ត &ពិនិតយសុខភាព  

វ៉ា កស់ាំងជម្ងគឺ្រនុផ្តា សយឆ្ន ាំ  
នាម និងគោត្តនាម: ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំកាំគ ើត្: 

           /          / 

អាយ:ុ គេទ: 

  ប     ស 

អាស័យដ្ឋា ន: គែត្ត/ទីក្កងុ: គេែត្ាំបន់: គេែទូរស័ព្ទ: 

ថ្នន ក់ទី:  ក្រូបគក្ងៀន: អងគភាព្រដ្ាបាេរបស់សាលា (កក្មិត្ត្ាំបន់)  
(School Administrative Unit) 

គត្ើបុរគេរបូគនេះជាជនជាត្ិឥណ្ឌា កាត្់អាគមរកិ (American Indian) ឬជាជនជាត្ិគដ្ើមអាឡាសាា  (Alaskan Native)?    បាទ/ចាស    គទ 

គត្ើបុរគេរបូគនេះមានធានារ៉ា ប់រងខដ្រឬគទ?                                                       បាទ/ចាស      គទ 

គត្ើបុរគេរបូគនេះមានធានារ៉ា ប់រង MaineCare (Medicaid) ខដ្រឬគទ?                 បាទ/ចាស   គទ 

គេែអត្តសញ្ញា   MaineCare៖______________________________  

ធានារ៉ា ប់រងឯកជន?                                                                                  បាទ/ចាស    គទ 

គ ម្ េះក្កមុហ នុធានារ៉ា ប់រងសុែភាព្: _______________________________________________________________ 

គេែសមាគ េ់: __________________________________គេែក្កមុ:  ____________________________ 

គ ម្ េះអនកជាវ: ___________________________________ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំគ ើត្: ______________________ 

គ ម្ េះគវជជប ា ិត្:_________________________________គេែទូរស័ព្ទ :________________________ 

សូមឆ ល្ ើយសំណួរខាងឆរោមអំពីែុគ្គលមាននាមខាងឆលើឆនេះ។ សូមផ្តេ់មត្ិគោបេ់គៅព្ីគក្កាយខបបបទគនេះ។ 

 បាទ/ ចាស ឆទ 

1) គត្ើបុរគេរបូគនេះមានក្បតិ្កមមធ្ៃន់ធ្ៃរ (គក្ោេះថ្នន កដ់្េជ់ីវតិ្) ដូ្ចជាអាឡាក់សុីជាមួយនឹងស ុត្ខដ្រឬគទ?   

2) គត្ើបុរគេរបូគនេះធាា ប់មានក្បត្ិកមមធ្ៃនធ់្ៃរនឹងការគធ្វ ើឲ្យសុាាំនឹងជមៃ ឺក្រនុផ្តត សាយពី្មុនមកខដ្រឬគទ?   

3) គត្ើបុរគេរបូគនេះធាា ប់មានគររសញ្ញា ថ្នជមៃ ឺពាក់ព័្នធ ក្បសាទខដ្រឬគទ (Guillain-Barre Syndrome)?   

រែសិនឆែើអនកឆ ល្ ើយ “បាទ/ចាស” ចំឆ េះសំណួ 1-3 សូមឆៅជួែអនកផ្តល់ឆសវាបែទសុំខភាពរែស់អនកឆ ើមបីចាកវ់ា៉ា ក់សំងោរ រជមង ឺរគ្នុផ្តត សយ 

4) គត្ើបុរគេរបូគនេះមានគកើត្ជាំងឺហឺត្ខដ្រឬគទ បចច ុបបននកាំពុ្ងខត្ដ្កដ្គងហ ើមត្ឹង មានក្បវត្ត ិដ្កដ្គងហ ើមត្ឹង កន ុងគព្េោត្់
មានអាយុគក្កាម 5 ឆ្ន ាំ មានបញ្ញហ ជាមួយគបេះដូ្ង ត្ក្មងគនាម សួត្ ទឹកគនាមខផ្ែម ឬមានថ្ផ្ទគពាេះ ឬបាំគៅគដ្ឋេះកូន? 

  

5) គត្ើបុរគេរបូគនេះគក្បើថ្នន ាំអាសព ីរនី ឬគក្បើថ្នន ាំខដ្េមានជាត្អិាសព ីរនីជាក្បចាាំខដ្រឬគទ? (កុមារ ឬមនុសសគព្ញវយ័មិនក្តូ្វគក្បើថ្នន ាំ
អាសព ីរនីចាំនួន 4 សបាត ហ ៍គក្កាយចាក់វ៉ា ក់សាាំង FluMist) ។ 

  

6) គត្ើបុរគេរបូគនេះមានក្បព័្នធភាព្សុាាំគែោយ ឬប េះពាេ់ជាមួយមនុសសខដ្េមានក្បព័្នធភាព្សុាាំគែោយធ្ៃន់ធ្ៃរខដ្រឬគទ?   

7) គត្ើបុរគេរបូគនេះមានបានចាក់ថ្នន ាំ Tamiflu, Relenza, amantadine ឬថ្នន ាំ rimantadine កន ុងរវង 48 គមា ងកនាងមកខដ្រឬគទ?   

8) គត្ើបុរគេរបូគនេះមានបានចាក់ថ្នន ាំវ៉ា ក់សាាំងគផ្សងគទៀត្កន ុងរវង 4 សបាត ហ៍កនាងមកខដ្រឬគទ? គបើគ ា្ ើយថ្ន បាទ/ចាស: ក្បគេទ 

___________ កាេបរគិចេទ__________ 

  

ឆែើអនកឆ ល្ ើយថា “បាទ/ចាស” ចំឆ េះសំណួរណាមួយពី 4-7 ែុគ្គលរែូឆនេះមិនអាចចាកវ់ា៉ា ក់សំងោរ រជំងឺរគ្នុផ្តត សយបានឆ ើយ 

ោរអនុញ្ញា តទទួលបានវា៉ា ក់សំង 

➢ ែុ្ាំបានទទួេគសចកត ីក្បកាសព្័ត្៌មានចាប់ចមាងសត ីព្ីវ៉ា ក់សាាំងជមៃ ឺក្រនុផ្តត សាយ ែុ្ាំ បានអានរចួគហើយ ឬគសចកត ីគនាេះបានខ នាាំែុ្ាំ 
គហើយែុ្ាំបានដ្ឹងព្ីអត្ថក្បគោជន៍ និងគក្ោេះថ្នន ក់របស់វ៉ា ក់សាាំងជមៃ ឺក្រនុផ្តត សាយគនាេះ។ 

➢ ែុ្ាំអនុញ្ញា ត្ឲ្យយកកាំ ត្់ក្ាការចាក់វ៉ា ក់សាាំងគនេះគៅបញ្ច េូកន ុងក្បព្័នធព្័ត្៌មានភាព្សុាាំ Maine, ImmPact  (Maine Immunization 
Information System, ImmPact) ។ 

➢ ែុ្ាំអនុញ្ញា ត្ឱយគក្បើព្័ត្៌មានគដ្ើមបីគធ្វ ើ វកិា ័យប័ក្ត្ធានារ៉ា ប់រង MaineCare ឬធានារ៉ា ប់រងឯកជន គេើចាំណ្ឌយផ្តេ់វ៉ា ក់សាាំងគនេះ។ 
➢ ែុ្ាំយេ់ក្ព្មឲ្យបុរគេរបូគនេះទទួេបានវ៉ា ក់សាាំងស័កតសមបាំផ្ុត្ ខដ្េកាំ ត្់គដ្ឋយបុរគេិកខងទាំសុែភាព្គៅរា ីនិក។ 
➢ ខ្ញ ំអនុញ្ញា តឱ្យផ្តលវ់ា៉ា ក់សំងជមង ឺរគ្នុឆៅែុគ្គលមាននាមខាងឆលើតាមរយៈោរចុេះហតថឆលខាខាងឆរោមឆនេះ។ 

X________________________________________________________________   កាេបរគិចេទ:____________________ 

 ហតថឆលខាឪពុកមាត យ/អាណាពាបាលរែសិនឆែើែុគ្គលរតវូទទួលបានវា៉ា ក់សំងគឺ្ជាអនីតិជន ឬហតថឆលខារែស់មនុសសឆពញវយ័ប លរតវូ
ទទួលបានវា៉ា ក់សំង 

      គ ម្ េះឪព្ុកមាត យ ឬ អាណ្ឌព្ាបាេ :___________________________________________________________ 
 

FOR OFFICE USE ONLY: 

Date Dose 

Administered 

Vaccine 

Manufacturer 
Lot Number 

Dose 

Volume 

Signature and Title of 

Vaccinator 

Body 

Site 
Route VIS date 

 
/          / 

     □ IM single dose 

□ IM multi vial 

 

  

School Name: 

NPI:  ឆ្ន ំសកិា ៖  



10/2019 
 

     State Supplied 

     Y                N 
 


