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ការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ជាការចាាំបាចស់ម្រាប់សិសសដដលជាអ្នកកីឡា | សាំណួរដដលរគឧសាហ៍សួរ (FAQ's) 

  
សម្រាបរ់យៈរេលដដលរៅសល់កនុងឆ្ន ាំសិកា ២០២១-២០២២ ម្រកសួងអ្បរ់ ាំតម្ររូវឱ្យសិសសដដលជាអ្នកកីឡាទាំងអ្ស់ម្រតូវ
ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ឱ្យបានរេញរលញ រដើរបចូីលររួកនុងកីឡាដដលម្របកួតតារសាលា។ ខាងរម្រការរនេះ សូរររើល
បញ្ជ ីសាំណួរដដលរគឧសាហ៍សួរ (FAQs) សម្រាបជ់ាឯកសាររោង។ 
 
រហតុអ្វីបានជាថ្ន ាំបង្កា ររោគម្រតវូតម្ររវូសម្រាបសិ់សសរបស់ម្រកសួងអ្ប់រ ាំដដលជាអ្នកកីឡាចូលររួកនុងកីឡាម្របកួតតារសាលា? 
 
វជិ្ជាន ខូវដី-១៩ ចាំរ េះសិសសរបស់ម្រកសួងអ្បរ់ ាំដដលជាអ្ុនកកីឡាចូលររួកនុងករមវធិីកីឡាម្របកួតតារសាលាបណ្តា លឱ្យ
សិសសរយួចាំនួនធាំម្រតូវផ្អា កេីការចូលររួកនុងការហាតហ់វឹកហវឺនកីឡា រហើយសាំខានជ់ាងរនេះរៅរ ៀតគឺការបង្កា តប់រម្រងៀនកនុង
ថ្ន ក។់ ការសរម្ររចចិតាតម្ររូវឱ្យសិសសដដលជាអ្នកកីឡាចូលររួកនុងកីឡាម្របកួតតារសាលាទាំងអ្ស់ម្រតូវចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគបាន
រធវើរ ើងជារយួនឹងសុខភាេ និងសុវតថិភាេរបស់ម្រកសួងអ្បរ់ ាំរយើងរុនរគបាំផុត រហើយតារការេិចារណ្តរលើកីឡាដដលសិសស
ប េះគ្នន រៅវញិរៅរក ររួានការរៅជ្ិតគ្នន  និងប េះគ្នន រហើយប េះរ ៀតកនុងអ្ាំ ុងរេលហាតហ់វឹកហវឺន និងកនុងរេលម្របកួត ការរធវើ
ដាំរណើ រជាម្រកុរ និងការបរញ្េញឥ ធិេលរៅវញិរៅរកជារយួសិសសរកេីសាថ បន័រផសងៗរ ៀតកនុងបរោិកាសម្របកួតម្របដជ្ង
ដដលប េះគ្នន រម្រចើន។ រោយរូលរហតុរនេះ សិសសដដលជាអ្ុនកកីឡាណ្តចងចូ់លររួកនុងករមវធិីកីឡាម្របកួតតារសាលាសម្រាបឆ់្ន ាំ
សិកា ២០២១-២០២២ ម្រតូវតម្ររូវឱ្យចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគម្របឆ្ាំងនឹង ខូវដី-១៩។ 
 
រតើខ្ុ ាំម្រតូវ  ួលការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ រៅរេលណ្ត រដើរបរីម្រតៀរខលួនសម្រាបរ់ដូវកាលកីឡារដូវរង្ក និងរដូវផ្អា រកី? 
សិសសដដលជាអ្នកកីឡាចូលររួកនុងកីឡារដូវរង្កនឹងម្រតូវតម្ររូវឱ្យចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញរលញ ឱ្យទនថ់្ងៃ ី១៨ ដខធនូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ រដើរបចូីលររួកនុងកីឡារបស់េួករគរៅរដើររដូវកាល។ សិសសដដលជាអ្នកកីឡាចូលររួកនុងកីឡារៅនិទឃរដូវនឹង
ម្រតូវចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញរលញ ឱ្យទនថ់្ងៃ ី១ ដខរនីា ឆ្ន ាំ២០២២។ 

  

រដូវ កីឡា កាំណត់ថ្ងៃចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ
រោគឱ្យបានរេញរលញ 

ចាករ់លើក ីរយួឱ្យទន់
ថ្ងៃ  

ចាករ់លើក ីេីរឱ្យទន់ថ្ងៃ 

រដូវរង្ក បាល់របាេះ បូលលីង 
(Bowling) អ្នកដម្រសកអ្ប
អ្រ (Cheerleading) រត់
ម្របណ្តាំងកនុងកីឡាោា ន 
ដហល ឹក ចាំបាប ់

ថ្ងៃ ី១៨ ដខធនូ ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

ថ្ងៃ ី១៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

 

ថ្ងៃ ី៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

និទឃ 
រដូវ 

កីឡាវាយសី បាល់រចាល
ឱ្យរគវាយ  

ថ្ងៃ ី១ ដខរនីា ឆ្ន ាំ 
២០២២ 

ថ្ងៃ ី២៥ ដខរកោ ឆ្ន ាំ 
២០២២ 

ថ្ងៃ ី១៥ ដខកុរភៈ ឆ្ន ាំ 
២០២២ 
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ឡារម្រកាេះ (Lacrosse) 

បាល់រចាលឱ្យរគវាយ
សម្រាបន់ារ ី(Softball)  
ងិននិស(Tennis) កីឡារត់
ម្របណ្តាំង និង បាល់ េះ។ 

 

រតើខ្ុ ាំអាចចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរៅ ីណ្ត ម្របសិនរបើខ្ុ ាំរនិបាន  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគរយួ ឬទាំងេីរ រៅរ ើយ? 
ថ្ន ាំបង្កា ររោគានរៅតារ ីតាាំងជារម្រចើន  ូទាំង ីម្រកុងហវីឡាដដលហវយ ។ សិសសទាំងអ្ស់អាច  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ 
រៅរេលានម្រេឹតាិការណ៍ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគដដលានរៅតារសាលារបស់ម្រកសួងអ្បរ់ ាំ តារការសហការជារយួអ្នកផាល់ថ្ន ាំ
បង្កា ររោគ រៅឱ្សងសាថ ន រជ្ឈរណឌ លសុខភាេរបស់ ីម្រកុង ឬតាររយៈម្រគូរេ យម្របចាាំម្រគួសារ។ 
 
ម្រេឹតាិការណ៍ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគដដលឧបតថរភរោយម្រកសួងអ្បរ់ ាំនារេលខាងរុខអាចរករឃើញរៅរលើរគហ ាំេរ័ 
www.philasd.org/studenthealth។ ម្រេឹតាិការណ៍ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគដដលឧបតថរភរោយម្រកសួងសុខាភបិាលម្រកុងអាចរក
រឃើញរៅ ត្រង់ន េះ។ 
 
រតើខ្ុ ាំបង្កា ញភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរោយររបៀបណ្ត? 
អ្នកកីឡាម្រតូវដតបញ្ជូ នចាបច់រលងថ្នបណ័ណ ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរបស់េួករគរៅសាលា ដដលនឹងម្រតូវបញ្េូ លរៅកនុងម្របេន័ធេត័ា៌ន
សិសស (SIS)។ ម្របេន័ធេត័ា៌នសិសស គឺជាម្របេន័ធដដលានសុវតថិភាេ ដដលម្រតូវបានរម្របើរោយម្រកសួងអ្បរ់ ាំរដើរបកីារ រេត័៌
ានសុខភាេរបស់សិសស។ សាថ នភាេថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគនឹងម្រតូវរម្របើរដើរបកីាំណតថ់្រតើអ្នកណ្តជាអ្នកចាាំបាច ់និងរនិចាាំ
បាចោ់កឱ់្យរៅោចេ់ីរគ កនុងរេលសិសស ឬបុគគលិក វជិ្ជាន ខូវដី-១៩។  
 
ចុេះរបើខ្ុ ាំរនិបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញរលញទន់ថ្ងៃផុតកាំណត់រៅថ្ងៃ ី១៨ ដខធនូ? 
សិសសដដលរនិបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញរលញទនថ់្ងៃ ី១៨ ដខធនូ នឹងគ្នម នសិ ធិរលងរ  រហូតដល់េួករគផាល់ 
ភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរេញរលញរៅឱ្យសាលា។ 
 

រតើម្រកសួងអ្បរ់ ាំអ្នុញ្ញា តឱ្យានការរលើកដលងចាំរ េះតម្ររូវការសម្រាបថ់្ន ាំបង្កា ររោគសម្រាប់សិសសដដលជាអ្នកកីឡាដដរឬរ ? 
អ្នុញ្ញា ត។ ការរលើកដលងចាំរ េះតម្ររូវការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ អាចយល់ម្រេរឱ្យសម្រាបរ់ូលរហតុថ្នរវជ្ជសាស្រសា ឬ
សាសនា ដដលអាចបញ្ញជ កប់ាន រហើយអាចរសនើសុាំតារការបាំរេញ លិខិតរសនើ សុាំការរលើកដលងេីការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ 
(Vaccine Exemption Form)។ លិខិតរសនើសុាំការរលើកដលងេីការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគម្រតូវបញ្ជូ នរៅគិលានុបោា យិកាសាលា 
រោយផ្អា ល់។ ការរសនើសុាំការរលើកដលងម្រតូវដតរចួោល់ ៧ ថ្ងៃ រុនរដូវកាលចាបរ់ផាើរ។  
 
រតើនឹងានអ្វីរកើតរ ើងម្របសិនរបើខ្ុ ាំគ្នម នភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរៅរេលរដូវកីឡារបស់ខ្ុ ាំចាប់រផាើរ? 
សិសសជាអ្នកកីឡាដដលរនិបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ឬរនិបានបញ្ជូ នភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគម្រតឹរម្រតូវតារកាលកាំណត់
ដដលម្រតូវការ ឬរនិបានបញ្ជូ នការរលើកដលងការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគនឹងម្រតូវដករចញេីបញ្ជ ីរ ម្ េះម្រកុររបស់េួករគ រហើយបាត់

http://www.philasd.org/studenthealth
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing


3 
Translation and Interpretation Center (10/2021)  FAQs for Athletic Mandate Website (Khmer) 

 

បងសិ់ ធរិដើរបរីម្របើសិ ធិទាំងអ្ស់ដដលបានផាល់ដល់សិសសជាអ្នកកីឡា ររួទាំង ការហាតជ់ារយួម្រកុរ ឬដតឯង ការម្របកួតម្រប
ដជ្ង និង កីដនលងកីឡាណ្តរយួ រហូតដល់េួករគអាចផាល់ភសាុតាងថ្នការ  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគរេញរលញ។ 
 
រតើអ្នកកីឡារៅអ្នុវ ិាល័យដដលចូលររួកនុងកីឡាម្របកួតតារសាលានឹងម្រតវូតម្ររវូឱ្យ  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ដដរឬរ ? 
តម្ររូវ។ អ្នកកីឡារៅអ្នុវ ិាល័យដដលចូលររួកនុងកីឡាម្របកួតតារសាលានឹងម្រតូវតម្ររូវឱ្យ  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគ រលើក ីរយួ
កនុងរយៈរេល ៤៥ ថ្ងៃ រម្រកាយេីានការយល់ម្រេរសម្រាបសិ់សសដដលានអាយុ ៥ ដល់ ១១ ឆ្ន ាំ។ រលើក ីេីរនឹងម្រតូវតម្ររូវ
ឱ្យចាក ់២១ ថ្ងៃ រម្រកាយេីបានចាករ់លើក ីរយួរចួ។ 
 
ខ្ុ ាំានអាយុ ១២ ឆ្ន ាំ រម្រកាយរេលដូវកាលកីឡាចាបរ់ផាើរ។ រតើខ្ុ ាំានរេលប ុនាម នរដើរបចីាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញរលញ?  
សិសសដដលានសិ ធិ  ួលការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគងមីនឹងានរេល ៤៥ ថ្ងៃ រម្រកាយខួប ី១២ របស់េួករគ រដើរប ី ួលការចាក់
ថ្ន ាំបង្កា ររោគរលើក ី១ រហើយម្រតូវចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរលើក ីេីររបស់េួករគរនិឱ្យហួស ៨ សបាា ហ៍ រម្រកាយខួប ី១២ របស់េួក
រគ។ 
 
រតើថ្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ានតថ្រលប ុនាម ន? 
ថ្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ានសម្រាបម់្រគប់ៗ គ្នន ទាំងអ្ស់រោយរនិគិតថ្ងល រោយរនិគិតេីការធានាោ បរ់ង ឬសាថ នភាេអ្រនាា
ម្របរវសន។៍ 
 
រតើថ្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ទាំងអ្ស់ (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) ម្រតវូតារតម្ររវូការដដរឬរ ? 
បចេុបបននរនេះ ថ្ន ាំបង្កា ររោគ Pfizer គឺជាថ្ន ាំបង្កា ររោគដតរយួគតដ់ដលានសម្រាបសិ់សសអាយុរម្រការ ១៨ ឆ្ន ាំ។ សិសសដដល
ានអាយុ ១៨ ឆ្ន ាំរ ើងរៅ អាច  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគ Johnson & Johnson, Moderna ឬ Pfizer រដើរបបីាំរេញតារតម្ររូវ 
ការ។  
 
រតើខ្ុ ាំម្រតូវការោកប់ណ័ណ ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគតារខលួនម្រគបរ់េលដដរឬរ ? 
អ្តរ់ ។ សិសសម្រតូវផាល់ភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរៅសាលារបស់េួករគ។ រៅរេល  ួលបានភសាុតាងរហើយ 
សិសសរនិបាចក់ានប់ណ័ណ ចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរបស់េួករគរ ។ 
 

រតើតម្ររូវការរនេះនឹងផ្អល ស់បាូរតម្ររវូការរធវើរតសាម្របចាាំសបាា ហ៍ដដរឬរ ? 

សិសសជាអ្នកកីឡាដដលបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរេញរលញនឹងរនិតម្ររូវឱ្យរធវើរតសាេីរដងកនុងរយួសបាា ហ៍សម្រាប ់ខូវដី-១៩  
រ ។ សិសសនឹងម្រតូវបនារធវើរតសាររៀងោល់សបាា ហ៍ រហូតដល់ ២ សបាា ហ៍ រម្រកាយេីបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរលើក ីេីររចួ។ 
សិសសដដលបញ្ជូ នលិខិតសុាំការរលើកដលងនឹងម្រតូវរធវើរតសាេីរដងកនុងរយួសបាា ហ៍សម្រាបជ់្ាំងឺ ខូវដី-១៩។ 
 
រទេះជាបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរចួរហើយករ៏ោយ អ្នកដដលានរោគសញ្ញា ដដលបង្កា ញថ្ានការឆ្លងរររោគ ខូវដី-១៩ នឹង
តម្ររូវឱ្យរធវើរតសាររើលរោគ ខូវដី-១៩ រហើយតម្ររូវឱ្យរៅោចេ់ីរគ ម្របសិនរបើវជិ្ជាន។ 
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ម្របសិនរបើខ្ុ ាំានជ្រៃ ឺខូវដី-១៩ រហើយបានជាសេះរសបើយរ ើងវញិ រតើខ្ុ ាំរៅដតម្រតវូចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគដដរឬរ ? 
ម្រតូវដតចាក។់ សិសសជាអ្នកកីឡាដដលានជ្ាំងឺ ខូវដី-១៩ រចួរហើយនឹងរៅដតតម្ររូវឱ្យ  ួលថ្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ និងផាល់ 
ភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ។ ការម្រសាវម្រជាវរនិទនប់ង្កា ញេីរយៈរេលដដលរនុសសអាចការ រេីការឆ្លង ខូវដី-១៩ 
រាងរ ៀតរៅរ ើយ រម្រកាយេីានជ្រៃរឺនេះរចួ។ ការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគជ្ួយ ការ រការឆ្លងរររោគរផសងរ ៀត។ អាម្រស័យរហតុ
រនេះ សិសសជាអ្នកកីឡាទាំងអ្ស់ម្រតូវតម្ររូវឱ្យចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ រទេះជាធាល បា់នរោគរនេះេីរុនករ៏ោយ។ 
 
រតើម្រគបូងវឹក និងបុគគលិកដផនកកីឡាម្រតវូតម្ររវូឱ្យចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគដដរឬរ ? 
តម្ររូវ។ ម្រគូបងវឹក និងបុគគលិកដផនកកីឡារផសងរ ៀតម្រតូវតម្ររូវឱ្យចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ជាដផនកថ្នចាបរ់បស់ម្រកសួងអ្បរ់ ាំ។ 
 
រតើសិសសដដលររៀនរៅសាលាឆ្ធរ័ រហើយរនិចូលររួកនុងកីឡាដដលម្របកួតជារយួសាលារបស់ម្រកសួងអ្ប់រ ាំម្រតូវចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ
រោគដដរឬរ ?  
អ្តរ់ ។ ការតម្ររូវរនេះរនិ កេ់ន័ធនឹងសិសសដដលររៀនរៅសាលាឆ្ធរ័ រហើយម្រគ្ននដ់តចូលររួកនុងករមវធិីកីឡាកនុងនារជា
សាជ្ិកថ្នម្រកុរសាលាឆ្ធរ័របស់េួករគដតប ុរណ្តណ េះរនាេះរ ។ 
 
រតើសិសសដដលររៀនរៅសាលាឆ្ធរ័ សាលាររៀនតារអ្ុិនធរ័ណិត (Cyber Schools) ឬ ររៀនរៅផាេះ (Home Schools) 
រហើយរលងកនុងម្រករុកីឡាដដលម្របកួតតារសាលារបស់ម្រកសួងអ្ប់រ ាំម្រតូវតម្ររូវឱ្យរធវើតារតម្ររវូការថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ
សម្រាបសិ់សសកីឡារបស់ម្រកសួងអ្ប់រ ាំដដរឬរ ? 
តម្ររូវ។ សិសសដដលជាអ្នកកីឡាទាំងអ្ស់ដដលរៅកនុងម្រកុររបស់ម្រកសួងអ្បរ់ ាំម្រតូវតម្ររូវឱ្យចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញ 
រលញ។ សូរបញ្ជូ នភសាុតាងថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ រៅឱ្យម្រគូបងវឹករបស់រលាកអ្នករោយផ្អា ល់។ 
  
សិសសដដល  ួលការរលើកដលងរោយដផាករលើរូលរហតុថ្នរវជ្ជសាស្រសា ឬសាសនា នឹងម្រតូវតម្ររូវឱ្យរធវើរតសារកររើលរោគ 
ខូវដី-១៩ េីរដង កនុងរយួសបាា ហ៍។  
 
រតើ រនិបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគ ចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគរនិទនរ់េញរលញ និងចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគរេញរលញ សម្រាប ់ខូវដី-១៩ 
ាននយ័ដូចររាច? 
រិនបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ៖ បុគគលដដលរនិបាន  ួលការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ ណ្តរយួរៅរ ើយ។ 
 
ការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរិនទនរ់េញរលញ៖ បុគគលដដលបាន  ួលការចាកថ់្ន ាំដតរាង ឬអ្នកដដលបានចាកថ់្ន ាំរលើក ីេីររបស់
េួករគ ប ុដនារិនទនប់ាន ១៤ ថ្ងៃ រៅរ ើយ ចាបត់ាាំងេីបានចាកថ់្ន ាំរលើក ីេីររចួ។ សម្រាបរ់គ្នលបាំណងថ្នការតម្ររូវរនេះ 
បុគគលរនេះម្រតូវដតរគ្នរេតារតម្ររូវការដូចបុគគលដដលរិនបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរៅរ ើយដដរ។ 
 
ការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរេញរលញ៖ បុគគលដដលបាន  ួលការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរលើក ីេីររចួ ថ្នថ្ន ាំដដលម្រតូវចាកេ់ីរដង 
រហើយចាកប់ានរយៈរេល ១៤ ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងេីបានចាករ់លើក ីេីររចួ ឬចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ បានរដង ថ្នថ្ន ាំដដលម្រតូវ
ចាកដ់តរដង រហើយចាកប់ានរយៈរេល ១៤ ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងេីបានចាកថ់្ន ាំរនាេះរចួ។  
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សិសសដដលបានចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគរេញរលញនឹងរៅដតតម្ររូវឱ្យរគ្នរេតារវធិីកាតប់នថយ ខូវដី-១៩ រផសងៗរ ៀតដដលាន
ម្រសាប ់ររួទាំង ការ កា់ ស់ ការលាងថ្ដ និងការរកាគាល តេីអ្នកដថ្  រៅរេលណ្តអាចរធវើរៅបាន។ 
 
រតើ រហាវ ិាល័យ និងសាកលវ ិាល័យ ានម្របតិករមោ ងណ្តចាំរ េះតម្ររូវការថ្នការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ?  
ការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ សម្រាបសិ់សសដដលជាអ្នកកីឡា បរងាើនសុខភាេ និងសុវតថិភាេរបស់ម្រកុរទាំងរូល រហើយរធវើ
ឱ្យានសរតថភាេកនុងការដឹកនាាំរដូវកាលកីឡាឱ្យម្របកបរោយសុវតថិភាេ និងរជាគជ្យ័ រោយកាតប់នថយផលប េះ ល់ដល់ 
ការហាតហ់វឹកហវឺន ការម្របកួតកីឡា និង ីបាំផុត ការប  ល់ដល់រដូវកាល។ 
 

រោងតារការរបាេះេុរពផាយនារេលងមីៗរនេះ រហាវ ិាល័យ និងសាកលវ ិាល័យ កាំេូលទាំង ២៥ កនុងម្របរ ស បានតម្ររូវ
ឱ្យសិសសរបស់ខលួន  ួលការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគឱ្យបានរេញរលញ រុនរេល្នរជ្ើងចូលបររិវណសាលា។ បញ្ជ ីរ ម្ េះ
រហាវ ិាល័យ និងសាកលវ ិាល័យ ទាំងអ្ស់របស់សហរដាអារររកិដដលតម្ររូវឱ្យានការចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ ខូវដី-១៩ 
សម្រាបក់ារចូលររៀនអាចរករឃើញរៅ ត្រង់ន េះ 
 
រតើខ្ុ ាំអាចនិោយជារយួអ្នកណ្ត ម្របសិនរបើខ្ុ ាំានសាំណួរ ឬការបាររភ? 
អ្នកផាល់រសវាដងទាំសុខភាេ ឬគិលានុបោា យិកាសាលាអាចផាល់េត័ា៌នបដនថរអ្ាំេីថ្ន ាំបង្កា ររោគ។ 

https://www.bestcolleges.com/blog/list-of-colleges-that-require-covid-19-vaccine/

