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ត ើ MIIS ជាអ្វី? 

• ប្រព័ៃធដាំត ើ រការតោយកុាំពយូទ័រ ខដល
ប្រមូ្លៃិងរកាទុកព័ ៌មាៃចាក់ថ្ន ាំ
រង្កា រមូ្លោា ៃសប្មារ់ប្រជាពលរដា
ខដលរស់តៅកនុងរដា Massachusetts។ 

• ប្រព័ៃធសុវ ថិភាពៃិងរកាការសមាា  ់ 
តាម្ខដលច្បារ់រដា Massachusetts 
បាៃ ប្ម្ូវ។ 

• ប្រព័ៃធមួ្យខដលមាៃផ្តល់ជូៃដល់
ម្ៃុសសប្ររ់វយ័ មិ្ៃប្ ឹម្ខ ផ្តល់ជូៃ 
កុមារត ោះតទ។ 

MIIS រឺជាប្រព័ៃធទូទាំងរដាថ្មីមួ្យ តដើម្បីតាម្ោៃកាំ  ់ប្តាចាក់ថ្ន ាំរង្កា រ
សប្មារ់អ្នកៃិងប្រួសារអ្នក។ កាំ  ់ប្តាទាំងតៃោះតរៀររារ់អ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាាំង 
(ចាក់ថ្ន ាំ) ខដលអ្នកៃិងកូៃររស់អ្នកទទួលបាៃ តដើម្បកីារការពារប្រឆ្ាំងៃឹង
ជាំងឺកញ្ជ រ្ ឹល អុ្ សាវ យ ត តា ូស ៃិងជាំងឺតផ្សងតទៀ ។ តោលតៅរឺតដើម្បតី្វើ
ឲ្យប្បាកដថ្ម្ៃុសសប្ររ់ររូតៅកនុងរដា Massachusetts ទទួលបាៃព័ ៌មាៃ
ថ្មីៗអ្ាំពីការចាក់ថ្ន ាំររស់ពួកតរ ៃិងឲ្យប្បាដថ្កាំ  ់ប្តាររស់អ្នកអាច្បខសវង
រកបាៃតៅតពលអ្នកប្ ូវការពួកវ ដូច្បជាតៅតពលខដលកូៃររស់អ្នកចូ្បលសាលា 
តៅតពលខដលអ្នកប្ ូវការជាំៃួយតវជរសាស្តសតសតញ្ជង្ករ ោះរ ា ៃ់ ឬតៅតពលខដល
អ្នកផ្លា ស់រតូរអ្នកផ្តល់តសវខថ្ទាំសុែភាព។ 

 
ត ើវៃឹងជួយែ្ុាំដូច្បតម្តច្ប? 
MIIS៖ 
• ជួយឲ្យអ្នកៃិងប្រួសារររស់អ្នកទទួលបាៃ
ការខថ្ទាំខដលលអរាំផុ្  ប្ររ់ទីកខៃាងខដល
អ្នកតៅទទួលការខថ្ទាំសុែភាពររស់
អ្នក។ 

• ប្ ូវប្បាកដថ្ អ្នកៃិងកូៃររស់អ្នកមិ្ៃ
ែកខាៃការចាក់ថ្ន ាំណាមួ្យ ឬទទួល
ការចាក់ថ្ន ាំតប្ច្បើៃតពក។ 

• អាច្បប្ពីៃកាំ  ់ប្តាសប្មារ់អ្នកឬកូៃ
ររស់អ្នក តៅតពលអ្នកប្ ូវការវ – 
ប្រសិៃតរើអ្នកផ្លា ស់រតូរទីលាំតៅ ប្រសិៃ
តរើប្រូតពទយររស់អ្នកចូ្បលៃិវ តៃ៍ ឬតៅ
តពលកូៃររស់អ្នកចារ់តផ្តើម្ចូ្បលតរៀៃឬ
តបាោះជាំរុ ាំ។ 

• ោាំប្ទដល់ការទទួលបាៃតសវ តាម្រយៈ
ប្រព័ៃធផ្លថ្លសប្មារ់អ្នកជាំងឺនៃ
កាំ  ់ប្តា My Vax។ អ្នកជាំងឺអាច្បតសនើ
សុាំចូ្បលតៅកាៃ់ព័ ៌មាៃអ្ាំពីការចាក់ថ្ន ាំ
រង្កា រ ៃិងរ័ ណសុែភាព SMART ររស់
ពួកតរ ពី MIIS តាម្ការច្បង់បាៃ។ 

ប្ពឹ តិរប្ ព័ ៌មាៃសប្មារ់ឪពុកមាត យៃិងអ្នកជាំងឺ 

      តេ ុអ្វីបាៃជាការ ៍តៃោះមាៃ 
សារៈសាំខាៃ់? 
ដូច្បអ្នកដឹងតេើយថ្ កាលវភិារចាក់ថ្ន ាំខដល
ចាាំបាច់្បតដើម្បីរកាបាៃសុែភាពលអ អាច្បមាៃ
ភាពសមុរសាម ញរាំផុ្ ។  MIIS៖ 

• ជួយអ្នកឲ្យអ្នកផ្តល់តសវខថ្ទាំសុែភាពររស់
អ្នក រៃតតាម្ោៃថ្ត ើការចាក់ថ្ន ាំមួ្យណា
ខដលដល់តពលកាំ  ់ ៃិងតពលណាខដល
រួរទទួលបាៃការចាក់ថ្ន ាំ។ 

• រកាកាំ  ់ប្តាចាក់ថ្ន ាំរង្កា រររស់អ្នករមួ្ោន
សប្មារ់អ្នក ប្រួសារររស់អ្នក ៃិងអ្នកផ្តល់
តសវខថ្ទាំសុែភាពររស់អ្នក។ 

• ផ្តល់ភសតុតាងរញ្ជរ ក់អ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាាំង
សប្មារ់កូៃអ្នក។ 

• ជួយរង្កា រការផ្ាុោះត ើងនៃជាំងឺ ដូច្បជាកញ្ជ រ្ ឹល 
ៃិងប្រុៃផ្លត សាយ ា្ំតៅកនុងសេរម្ៃ៍។ 

• រកាកាំ  ់ប្តាចាក់ថ្ន ាំររស់អ្នកឲ្យមាៃ
សុវ ថិភាព តៅអ្ាំ ុងតពលតប្ោោះម្េៃតរាយ
្ម្មជា ិ ដូច្បជាទឹកជាំៃៃ់ ឬពយុោះសងឃរា។ 

ប្រព័ៃធព័ ៌មាៃចាក់ថ្ន ាំរង្កា ររដា Massachusetts 
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ត ើព័ ៌មាៃអ្វីែាោះប្ វូបាៃរកាទុកតៅ
កនុង MIIS? 

• តារាងចាក់ថ្ន ាំខដលអ្នក ឬកូៃររស់
អ្នកបាៃទទួល ក៏ដូច្បជាការចាក់ថ្ន ាំ
ណាមួ្យខដលអ្នក ឬកូៃររស់អ្នក
ទទួលបាៃ តពលអ្ រ ។

• ព័ ៌មាៃខដលចាាំបាច់្បសប្មារ់ការ
ចាក់ថ្ន ាំរង្កា រខដលមាៃសុវ ថិភាព
ៃិងប្ ឹម្ប្ ូវនៃអ្នកជាំងឺៃីមួ្យៗ
ដូច្បជា៖
» ត ម្ ោះតពញ ៃិងនថ្ាខែឆ្ន ាំកាំត ើ  ។
» តភទ (ប្រុស ឬស្សី)។
» ត ម្ ោះមិ្ៃទៃ់តរៀរការររស់
មាត យ (សប្មារ់កូៃ)។
» អាសយោា ៃ ៃិងតលែទូរសពា។
» ការយិាល័យអ្នកផ្តល់តសវខដល
ការចាក់ថ្ន ាំៃីមួ្យៗប្ ូវបាៃផ្តល់
ជូៃ។

ត ើព័ ៌មាៃតៃោះចូ្បលតៅកនុងប្រព័ៃធ
តោយរតរៀរណា? 

• ព័ ៌មាៃអ្ាំពីកុមារប្ ូវបាៃរ ច្ូ ល តៅ
តពលកុមារមាន ក់តកើ ម្ក ឬតៅតពល
កុមារមាន ក់ទទួលបាៃការចាក់ថ្ន ាំររស់
ពួកតរ។

• អ្នកផ្តល់តសវខថ្ទាំសុែភាពររស់អ្នក
អាច្បរខៃថម្កាំ  ់ប្តាររស់អ្នក ឬ
កាំ  ់ប្តាររស់ប្រួសារអ្នក ប្រសិៃ
តរើកាំ  ់ប្តាមិ្ៃទៃ់មាៃតៅកនុង
MIIS តៅត ើយ។

ត ើៃរណាែាោះមាៃលទធភាពចូ្បលតៅ
កាៃ់កាំ  ់ប្តាររស់ែ្ុាំ? 

• ប្កសួងសុែភាពសាធារ ៈ (DPH)
តប្រើប្បាស់រតច្បចកវទិាទាំតៃើរតដើម្បី
ប្បាកដថ្រាល់ព័ ៌មាៃទាំងអ្ស់
ខដលបាៃរ ច្ូ លតៅកនុង MIIS ប្ ូវ
បាៃរកាសុវ ថិភាព ៃិងការសមាា  ់។

• ព័ ៌មាៃតៅកនុង MIIS មាៃផ្តល់ជូៃ
ខ ច្បាំតពាោះ៖
» អ្នកផ្តល់តសវខថ្ទាំសុែភាព ឬ
រុររលតផ្សងតទៀ ខដលធា
ច្បាំតពាោះការចាក់ថ្ន ាំរង្កា រសម្
ស្សរ តាម្ខដល DPH បាៃ
អ្ៃុញ្ជា  ។
»សាលាតរៀៃ។
» ប្កុម្ប្រឹកាសុខាភិបាលតាម្
មូ្លោា ៃ។
» DPH រមួ្ទាំងកម្មវ ិ្ ី WIC ៃិង
ទីភាន ក់ង្កររដាតផ្សងតទៀ  ឬកម្ម
វ ិ្ ីខដលផ្តល់ការអ្រ់រ ាំ ៃិងការ
ផ្សពវផ្ាយអ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាាំង
តៅដល់អ្ ិថិ្ជៃររស់ពួកតរ។
» ខផ្ៃការសុែភាពសប្មារ់ការខក
លម្អអ្ប្តាចាក់ថ្ន ាំរង្កា រ ៃិងការ
ប្រឹងខប្រងខកលម្អរុ ភាព
សប្មារ់ភាពជានដរូររស់
ខផ្ៃការៃីមួ្យៗ។
» ការសិកាខដលបាៃឯកភាពជា
ពិតសសតោយរ ៈកមាម ្ិការ
សុែភាពសាធារ ៈខដលរាំតពញ
តាម្កិច្បចការពារខផ្នកច្បារ់យា៉ាង
 ឹងរងឹ។ 

ត ើមាៃអ្វីតកើ ត ើង តរើព័ ៌មាៃររស់
ែ្ុាំប្ វូបាៃខច្បករ ាំខលក? 

• អ្នកមាៃសិទធិកាំ  ់អ្នកខដលអាច្ប
តម្ើលព័ ៌មាៃររស់អ្នកបាៃ។

• តដើម្បីកាំ  ់អ្នកខដលអាច្បតម្ើល
ព័ ៌មាៃររស់អ្នកបាៃ អ្នកចាាំបាច់្បប្ ូវ
រាំតពញទប្ម្ង់ខរររទ “ការរដិតសដ
ឬការដកតច្បញពីការរដិតស្ច្បាំតពាោះ
ការខច្បករ ាំខលកទិៃនៃ័យ” ខដលអ្នកអាច្ប
ទទួលបាៃពីអ្នកផ្តល់តសវខថ្ទាំ
សុែភាពររស់អ្នក។

• ប្រសិៃតរើអ្នកសតប្ម្ច្បកាំ  ់អ្នកខដល
អាច្បតម្ើលព័ ៌មាៃររស់អ្នក អ្នកផ្តល់
តសវខថ្ទាំសុែភាពរច្បចុរបៃនររស់
អ្នកៃឹងអាច្បតម្ើលត ើញការចាក់ថ្ន ាំ
ខដលបាៃផ្តល់ជូៃអ្នកៃិងកូៃររស់
អ្នក រ៉ាុខៃតមិ្ៃអាច្បតម្ើលត ើញប្រវ តិ
ការចាក់ថ្ន ាំរង្កា រទាំងស្សុងររស់អ្នក
បាៃតទ។

• ប្រសិៃតរើអ្នកសតប្ម្ច្បកាំ  ់អ្នកខដល
អាច្បតម្ើលត ើញព័ ៌មាៃររស់អ្នក
អ្នកៃឹងមិ្ៃមាៃលទធភាពទទូលបាៃ
រាល់អ្ ថប្រតយាជៃ៍ទាំងអ្ស់ររស់
MIIS ដូច្បជាការខច្បករ ាំខលកកាំ  ់ប្តា
ចាក់ថ្ន ាំរង្កា រររស់អ្នកតៅកាៃ់សាលា
តរៀៃៃិងរៃារ់សតញ្ជង្ករ ោះរ ា ៃ់ ៃិង
កាំ  ់ប្តាចាក់ថ្ន ាំទាំងស្សុងររស់អ្នក
តៅកនុងទីតាាំងខ មួ្យត ើយ។

• អ្នកអាច្បផ្លា ស់រតូរចិ្ប តររស់អ្នក
(សតប្ម្ច្បខច្បករ ាំខលក ឬមិ្ៃខច្បក
រ ាំខលកព័ ៌មាៃររស់អ្នក) បាៃប្ររ់
តពល។

ត ើែ្ុាំអាច្បទទួលបាៃព័ ៌មាៃរខៃថម្តោយរតរៀរណា? 
សូម្ចូ្បលតៅកាៃ់តរេទាំព័រតយើងតាម្រយៈ www.mass.gov/dph/miis, អីុ្ខម្៉ាលតៅកាៃ់ MyVaxRecords@mass.gov ឬសាកសួរ
អ្នកផ្តល់តសវខថ្ទាំសុែភាពររស់អ្នកសប្មារ់ព័ ៌មាៃរខៃថម្។
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