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អំំពីីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គអំំពីីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ

ពី័ត៌៌មានសម្រាមាប់ឪពុីក់មាា យពី័ត៌៌មានសម្រាមាប់ឪពុីក់មាា យ  

Easy English

About immunisation

Information for parents 

Khmer \ ខ្មែ�ែរខ្មែ�ែរ
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ពាក់យពិីបាក់ៗពាក់យពិីបាក់ៗ

រោសៀវរោ�រោនះមានពាក់យពីិបាក់ខ្លះះះ។

រោ�ីក់ដំំបូងដែដំ�រោយងីសររោសរពាក់យពិីបាក់មួួយ 

 ● ពាក់យរោនះមានជាពីណ៌រោខ្លះៀវពីណ៌រោខ្លះៀវ 

 ● �រោយងីសររោសរពីីពាក់យពីិបាក់រោោះវាមានន័យដូំចរោមួាច។

Hard words

This book has some hard words.

The first time we write a hard word 

 ● the word is in blue 

 ● we write what the hard word means.
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អំំក់អាចទទួ�បានជំំនួយជាមួួយរោសៀវរោ�រោនះអំំក់អាចទទួ�បានជំំនួយជាមួួយរោសៀវរោ�រោនះ

អំំក់អាចរោសំីសំុឱ្យយរោគជំួយអំំក់

 

 ● អានរោសៀវរោ�រោនះ

 ● ដំឹងថ្នាំរោសៀវរោ�រោនះនិយាយអំំពីីអំ្ី

 ● ដែស្ងរក់ពី័ត៌៌មានបដែនថែមួ។

You can get help with this book

You can get someone to help you

 

 ● read this book

 ● know what this book is about

 ● find more information.
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អំំពីីរោសៀវរោ�រោនះអំំពីីរោសៀវរោ�រោនះ

រោសៀវរោ�រោនះម្រាត៌ូវបានសររោសរ

 ● រោោយ Queensland Health

 ● សម្រាមាប់ឪពុីក់មាា យ។

រោសៀវរោ�រោនះគឺអំំពីី ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ

ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គមានន័យថ្នាំ �ងកាយរបស់អំំក់ម្រាត៌ូវ

បានការពារពីីជំំងឺមួួយចំនួន។

About this book

This book is written

 ● by Queensland Health

 ● for parents.

This book is about immunisation

Immunisation means your body is protected 

from some diseases.
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អំំក់ចាបំាច់ម្រាត៌ូវមានវាាក់់សាំងំវាាក់់សាំងំរោដីំមួីទីទួ�ការបង្កាា ររោ�គ។ 

វាាក់់សាំងំគឺជាថំ្នាំរំោពីទយការពាររោ�គ។ 

ថំ្នាំរំោពីទយរោនះអាច

 

 ● ចាក់់

 ● រោ�ប។

វាាក់់សាំងំទាំងំអំស់ដែដំ�រោម្រាបីរោ�ក់ំុងម្រាបរោទសអូំស្ត្រាសាំា �ីគឺមាន

សុវត៌ថែិភាពី។

You need to have a vaccine to be immunised. 

A vaccine is protection medicine. 

The medicine might be

 

 ● injected

 ● swallowed.

All vaccines used in Australia are safe.
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រោ�តុ៌អំ្ីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គមាន រោ�តុ៌អំ្ីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គមាន 
សាំរ�សំខាន់?សាំរ�សំខាន់?

ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ ការពារអំំក់ពីីជំំងឺដែដំ�អាច

 

 ● រោ្្ីឱ្យយអំំក់ឈឺ

 ● បណ្ា �ឱ្យយសាំះ ប់។

Why is immunisation important?

Immunisation protects you from diseases that 

can

 

 ● make you sick

 ● cause death.
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ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គអាចការពារអំំក់ពីីជំំងឺជារោម្រាចីន។

ឧទាំ�រណ៍

 ● ក់ស្ត្រា្ឹ្រ�

 ● ម្រាសឡដែទន

 ● ម្រាគរុនផ្ា សាំយ

 ● ក់្អក់មាន់។

Immunisation can protect you from a lot of 

diseases.

For example

 ● measles

 ● mumps

 ● the flu

 ● whooping cough.
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អំំក់អាចឆ្លះងជំំងឺពីីមួនុសសរោ�សងរោទៀត៌។

រោ�រោពី�មួនុសសជារោម្រាចីនទទួ�ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ 

វាពិីបាក់សម្រាមាប់ជំំងឺ ឆ្លះង��ោ�រោ�ក់ំុងស�គមួន៍។

You can catch diseases from other people.

When a lot of people get immunised it is hard for 

diseases to spread in the community.
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រោត៌ីអំំក់ណ្ខ្លះះះគួរដែត៌ចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ?រោត៌ីអំំក់ណ្ខ្លះះះគួរដែត៌ចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ?

មួនុសសម្រាគប់គំ្នាគួរដែត៌ចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ។

ឧទាំ�រណ៍

 ● ទាំរក់

 ● កុ់មារ

 ● មួនុសសរោពីញវយ័រោក់មេង

 ● មួនុសសរោពីញវយ័ 

 ● មួនុសសចាស់។

Who should get immunised?

Everyone should get immunised.

For example

 ● babies

 ● children

 ● young adults

 ● adults 

 ● older people.
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វាមានសាំរ�សំខាន់ខាះ ងំណ្ស់សម្រាមាប់ទាំរក់ និងកុ់មារតូ៌ចៗ

រោដំីមួីចីាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ។ 

វាក់៏មានសាំរ�សំខាន់�ងដែដំរ សម្រាមាប់ស្ត្រាសាីមានផ្ទៃ�ៃរោពាះរោដំីមួី ី
ចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ។

ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គអាចការពារ

 ● មាា យ

និងនិង 

 ● ទាំរក់។

It is very important for babies and young children 

to get immunised. 

It is also important for pregnant women to get 

immunised.

Immunisation can protect

 ● the mother

and 

 ● the baby.
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រោត៌ីម្រាក់រុមួម្រាគួសាំររបស់អំំក់គួរចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គរោត៌ីម្រាក់រុមួម្រាគួសាំររបស់អំំក់គួរចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ
រោ�រោពី�ណ្?រោ�រោពី�ណ្?

ម្រាបរោទសអូំស្ត្រាសាំា �ីមានគរោម្រាមាងគរោម្រាមាងចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ។

គរោម្រាមាងម្រាបាប់ពីីវាា ក់់សាំងំណ្មួួយ ដែដំ�គួរដែត៌�ា�់ឱ្យយរោ�

អាយុខុ្លះសៗគំ្នា។ 

វាចាបំាច់ក់ំុងការអំនុវត៌ាតាមួគរោម្រាមាងរោនះ។

When should your family get 
immunised?

Australia has an immunisation schedule.

A schedule says which vaccines should be 

given at different ages. 

It is important to follow the schedule.
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រោ�រោពី�អំំក់រោ្្ីតាមួគរោម្រាមាង

 ● កូ់នរបស់អំំក់នឹងបានការពារពីីជំំងឺម្រាបរោសីរជាងមុួន 

●  អំំក់អាចទទួ�បានម្រាបាក់់ជំំនួយម្រាគួសាំរម្រាបាក់់ជំំនួយម្រាគួសាំរពីីរោឋា ភិបា�

 – ម្រាបាក់់ជំំនួយម្រាគួសាំរគឺមួក់ពីី Centrelink។

 ● កូ់នរបស់អំំក់អាចរោៅក់ដែនះងដែែទាំកុំ់មារ។

ម្រាបសិនរោបីកូ់នរបស់អំំក់ខ្លះក់ខានមិួនបានចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គខ្លះះះរោទ 

រោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់អាចរោរៀបចំដែ�នការមួួយរោដីំមួីចីាក់់បំរោពីញ

ឱ្យយម្រាគប់។

When you follow the schedule

 ● your child will be better protected from disease 

 ●  you can get family assistance payments from 

the government

 –  family assistance payments are from 

Centrelink.

 ● your child can go to child care.

If your child misses some immunisations your 

doctor can make a plan to catch up.
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កូ់នរបស់អំំក់ម្រាបដែ��ជាចាបំាច់ម្រាត៌ូវចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គបដែនថែមួ 

រោដំីមួីកីារពារពីួក់រោគពីីជំំងឺទាំងំឡាយ។

ម្រាគួសាំររបស់អំំក់ម្រាបដែ��ជាម្រាត៌ូវចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គមួាងរោទៀត៌ 

ម្រាបសិនរោបីអំំក់មួិនមានមួិនមាន ក់ំណត៌់ម្រាតាចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គពីីម្រាបរោទស

ក់ំរោណីត៌របស់អំំក់។ 

ម្រាបសិនរោបីអំំក់រោ្្ីដំំរោណីររោៅរោម្រា�ម្រាបរោទសអូំស្ត្រាសាំា �ី ម្រាក់រុមួម្រាគួសាំរ 

របស់អំំក់ម្រាបដែ��ជាម្រាត៌ូវការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គរោដំីមួីកីារពារ 
ពីួក់រោគឱ្យយមានសុវត៌ថែិភាពីរចួ�ុត៌ពីីជំំងឺ។

រោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់អាចម្រាបាប់អំំក់ ពីីថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គមួួយណ្ 

ដែដំ�អំំក់ម្រាត៌ូវការ។

Your child might need to get more immunisations 

to keep them protected from diseases.

Your family might have to get immunised again if 

you do not have immunisation records from your 

home country. 

If you travel outside Australia your family might 

need immunisations to keep them safe from 

disease.

Your doctor can tell you which immunisations you 

will need.
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រោត៌ីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គនឹងឈចឺាប់ឬរោទ?រោត៌ីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គនឹងឈចឺាប់ឬរោទ?

អំំក់អាចមានអារមួមេណ៍ឈចឺាប់តិ៌ចត៌ួច 

រោពី�ណ្អំំក់ចាក់់ថំ្នាំ។ំ

អំំក់ម្រាបដែ��ជាឈ ឺបោៃ ប់បោៃ ប់ពីីការចាក់់ថំ្នាំរំចួ។ ឧទាំ�រណ៍ 

ឈផឺ្ទៃដំ។

អំំក់អាចនឹងមានម្រាគរុនរោ�ា បនាិចបនាួចបោៃ ប់បោៃ ប់ពីីការចាក់់ថំ្នាំ។ំ 

ការឈចឺាប់ និងម្រាគរុនរោ�ា នឹងជាបាត៌់រោៅវញិ។

ម្រាបសិនរោបីអំំក់ម្រាពីួយបារមួភ អំំក់អាចរោៅជំួបរោវជំ្បណិិត៌របស់

អំំក់។

Will the immunisations hurt?

You might feel a small pain when you get the 

injection.

You might have pain after the injection. For 

example, a sore arm.

You might have a mild fever after the injection. 

Pain and fever will usually go away.

If you are worried you can see your doctor.
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ក់ដែនះងដែដំ�ម្រាត៌ូវរោៅរោដីំមួីទីទួ�ការចាក់់ថំ្នាំ ំក់ដែនះងដែដំ�ម្រាត៌ូវរោៅរោដីំមួីទីទួ�ការចាក់់ថំ្នាំ ំ
បង្កាា ររោ�គបង្កាា ររោ�គ

អំំក់អាចទទួ�ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គពីី

 ● រោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់

 ● សាំលាសង្កាា ត៌់តាមួត៌ំបន់មូួ�ោឋា នខ្លះះះ

 ● វទិយា�័យ

 – �សម្រាមាប់កុ់មាររោរៀនរោ�ថំ្នាំក់់ទី 7 និងថំ្នាំក់់ទី 10 

ដែត៌បាុរោណ្ណ ះ។

Where to get immunised

You can get immunisations from

 ● your doctor

 ● some local councils

 ● high school

 – for children in Year 7 and Year 10 only.
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អំំក់ម្រាត៌ូវដែត៌ចុះ�ត៌ថែរោ�ខារោ�ីទម្រាមួង់ដែបបបទយ�់ម្រាពីមួមួួយរោដីំមួីី

និយាយថ្នាំបាទ/ចាស៎ មុួនរោពី�កូ់នរបស់អំំក់ទទួ�ការចាក់់ថំ្នាំំ

បង្កាា ររោ�គរោ�ឯសាំលារោរៀន។

ម្រាបសិនរោបីកូ់នរបស់អំំក់ខ្លះក់ខានការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�ឯសាំលា

រោរៀន រោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់អាច�ា�់ឱ្យយពីួក់រោគបាន។

រោត៌ីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គម្រាត៌ូវចំណ្យអំស ់រោត៌ីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គម្រាត៌ូវចំណ្យអំស ់
បាុោមេ ន?បាុោមេ ន?

វាាក់់សាំងំដែដំ�ចុះប្ី្រក់ំុងគរោម្រាមាងអូំស្ត្រាសាំា �ី គឺឥត៌គិត៌ផ្ទៃែះ 
សម្រាមាប់ម្រាក់រុមួមួួយចំនួន។

សួររោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់ ម្រាបសិនរោបីរោនះរមួួប្ូូរ�អំំក់។

ម្រាបសិនរោបីអំំក់ទទួ�ការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គពីីរោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់ 

អំំក់ម្រាបដែ��ជាម្រាត៌ូវបង់ម្រាបាក់់សម្រាមាប់ការរោៅជំួបរោវជំ្បណិិត៌។

You must sign a consent form to say yes before 

your child gets immunised at school.

If your child misses an immunisation at school your 

doctor can give it to them.

How much do immunisations cost?

Vaccines listed on the Australian schedule are free 

for some groups.

Ask your doctor if this includes you.

If you get immunised by your doctor you might 

have to pay for the doctor visit.
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រោត៌ីអំំក់អាចទទួ�បានក់ំណត៌់ម្រាតាចាក់់ថំ្នាំ ំរោត៌ីអំំក់អាចទទួ�បានក់ំណត៌់ម្រាតាចាក់់ថំ្នាំ ំ
បង្កាា ររោ�គរបស់អំំក់រោ�ទីណ្?បង្កាា ររោ�គរបស់អំំក់រោ�ទីណ្?  

អំំក់អាចទទួ�បានក់ំណត៌់ម្រាតាចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គរបស់អំំក់ពីី 

 ● រោវជំ្បណិិត៌របស់អំំក់

● Australian Immunisation Register។ 

ទូរស័ពីៃរោៅ Australian Immunisation Register រោ�ខ្លះ 

1800 653 809។

រោសំីសំុរបាយការណ៍ម្រាបវត៌ិិការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គរបស់អំំក់។

Where can you get your 
immunisation record? 

You can get your immunisation record from 

 ● your doctor

 ● the Australian Immunisation Register. 

Call the Australian Immunisation Register on 

1800 653 809.

Ask for your immunisation history statement.
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ពី័ត៌៌មានពី័ត៌៌មាន  បដែនថែមួបដែនថែមួ

សម្រាមាប់ពី័ត៌៌មានបដែនថែមួ សូមួទាំក់់ទង Queensland 

Health។

រោ�រោ�ខ្លះ 13 432 584

ម្រាបសិនរោបីអំំក់ម្រាត៌ូវការអំំក់បក់ដែម្រាបភាសាំ សូមួទាំក់់ទង 

Translating and Interpreting Service

រោ�រោ�ខ្លះ 131 450 

រោនះគឺជារោសវាក់មួមេឥត៌គិត៌ផ្ទៃែះ។

More information

For more information contact Queensland Health.

Call 13 432 584

If you need an interpreter contact the Translating 

and Interpreting Service

Call 131 450 

This is a free service.
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សម្រាមាប់ពី័ត៌៌មានអំំពីីការចាក់់ថំ្នាំបំង្កាា ររោ�គ សូមួរោបីក់ចូ�

ឬ

សម្រាមាប់ពី័ត៌៌មានជាភាសាំរបស់អំំក់ សូមួរោបីក់ចូ�

For information about immunisation visit

www.qld.gov.au/health/conditions/

immunisation

or

www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au

For information in your language visit

www.humanservices.gov.au/individuals/

migrants-refugees-and-visitors

www.humanservices.gov.au/individuals/

information-in-your-language

www.healthtranslations.vic.gov.au
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