ករែចករ ំែលកព័ត៌មនៃនករចក់ថនប
ំ ងករេ គរបស់អក
ន
ទ្រមង់ែបបបទៃនករជំទស់ (ឬករដកហូតករជំទស់)
្របព័នព
ធ ័ត៌មនៃនករចក់ថនំបងករេ គេនរដ្ឋម៉

ទុកកំណត់្រ

ម៉

េ

ជូេសត (Massachusetts Immunization Information System, MIIS) រក

ៃនករចក់ថនំបងករេ គទំងអស់ ែដលេវជជបណិ្ឌ ត និងអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពផ្តល់ជូនអនកជំងឺេនរដ្ឋ

ជូេសត។ ្របព័នេធ នះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង្រសបេទ

យ្រកសួងសុខភិបល

ធរណៈៃនរដ្ឋម៉

មចបប់រដ្ឋ (M.G.L c. 111, Section 24M) េហើយ្រតូវបន្របតិបត្តិ

ជូេសត (Massachusetts Department of Public Health, MDPH)។

ព័ត៌មនទំងអស់កុង
ន MIIS ្រតូវបនរក ករសមងត់កុងចំ
ន
េ
មអនកែថទំសុខភព និងអនក
ករចក់ថនំបងករេ គ។ ចបប់អនុញញតឲយែចករ ំែលកព័ត៌មនកនុងចំេ
មេវជជបណិ្ឌ ត និងគិ

ជូនអនក, គិ

នុបប ្ឋ កេន

េរៀន, ្រកុម្របឹក សុខភព

ជីពេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នន
ធ ឹង
នុបប ្ឋ ក ែដលផ្តល់ករែថទំ

មមូល ្ឋ ន និងបុគគលិកេនទីភនក់ងររដ្ឋែដលពក់ព័នន
ធ ឹង

ករចក់ថនប
ំ ងករេ គ (រួមបញូច លទំងកមមវ ិធី WIC)។ ជឧទហរណ៍

អនុញញតឲយេវជជបណិ្ឌ តថមី

្របេភទថនំ ែដលេវជជបណិ្ឌ តដៃទៗេទៀត បនចក់ឲយអនកកលពីអតីតកល។

អនុញញតឲយគិ

ចពិនិតយេមើល

នុបប ្ឋ កេនបនទប់សេ្រងគះ

បនទន់ែដលមិនធ្លប់ជួបអនកពីមុនពិនិតយ MIIS េដើមបីេមើលថេតើអនកធ្លប់បនចក់ថនំអីខ
្វ ្លះ។ កំណត់្រ

ប្រមុងជូនែតប

មនក់

របស់អនកនឹង្រតូវបន

្ដ អនកែដលពក់ព័នន
ធ ឹងករែថទំរបស់អនក ែដលមនមូលេហតុេដើមបីដឹងអំពីព័ត៌មនេនះប៉ុេ

អនក្របែហលជមិនចង់ែចករ ំែលក្របវត្តិៃនករចក់ថនំបងករេ គរបស់អនក

្ណ ះ។

មវ ិធីេនះ។ ្របសិនេបើដូេចនះែមន សូមគូស្របអប់

ជប់នឹងពកយថ “ខញំុជំទស់” ខងេ្រកម េហើយបំេពញព័ត៌មនេនខងខនងៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ។ បនទប់មក សូម្របគល់

ទ្រមង់ែបបបទេនះជូនេវជជបណិ្ឌ តរបស់អនក ឬអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពេផ ងេទៀត ឬេផញើ
សុខភិបល

ធរណៈ

មេលខទូរ

រឬ

ម

មទូរ

រ ឬសំបុ្រតេទ្រកសួង

សយ ្ឋ ន ែដលបនផ្តល់ជូនេលើទំព័រខងខនងៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ។

្របសិនេបើអនកជំទស់ េនះព័ត៌មនៃនករចក់ថនំបងករេ គរបស់អនកនឹងេនែតសថិតកនុង MIIS ក៏ប៉ុែន្ត មនែតអនកផ្តល់េស

ែដលចក់ថនំជូនអនក និង្រកសួងសុខភិបល

រក ទុកនូវកំណត់្រ

ធរណៈប៉ុេ

្ណ ះ

ចេមើល បន។ សូមកត់សមគល់ថ ៖ អនកនឹង្រតូវករ

ៃនករចក់ថនំបងករេ គរបស់អនក ឬរបស់កូនអនក ស្រមប់ករណីែដលអនក្រតូវផ្លស់បូរេវជជ
្ត
បណិ្ឌ ត ឬ្រតូវ

េទទទួលករចក់ថនំបងករេ គពីអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភព

មនក់េផ ងេទៀត េនកនុងសហគមន៍របស់អនក។

េបើអនកបនផ្លស់បូរចិ
្ត តរ្ត បស់អនក ឬេបើអនកនឹងផ្លស់បូរចិ
្ត តរ្ត បស់អនកនេពលអនគត េហើយសេ្រមចថ ចង់ែចករ ំែលកព័ត៌មន

េនះជមួយអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពបែនថមេទៀត េនះសូមគូស្របអប់ជប់នឹងពកយថ “ខញំុដកហូតករជំទស់ពីមុនរបស់
ខញំុ” ខងេ្រកម េហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះជូនេទេវជជបណិ្ឌ តរបស់អនក ឬអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពេផ ងេទៀត (ឬ
MDPH)។
េឈមះ ៖ _________________________________________________________

ខញំុជំទស់ចំេពះករែចករ ំែលកព័ត៌មនកនុង MIIS ស្ដីអំពីខំុញ ឬអំពីកូនរបស់ខំុ។
ញ ខញំុដឹងថ ករេធ្វើដូេចនះនឹងមិន ចឲយ
េវជជបណិ្ឌ តរបស់ខំុឬ
ញ របស់កូនខញំុ ឬអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពេផ ងេទៀតពិនិតយ MIIS េដើមបីរកព័ត៌មនស្ដីអំពីករចក់ថនំបងករ

េ គពីមុនៗ ែដលបនេធ្វើេឡើងេ

មិនប

យអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពេផ ងៗេទៀតេឡើយ។ ខញំុក៏ដឹងេទៀតថ ករជំទស់េនះនឹង

្ត លឲយកូនរបស់ខំុញ ឬរូបខញំុ មិន

ចទទួលករចក់ថនំបងករេ គេនះេឡើយ។

ខញំុដកហូតករជំទស់ពីមុនរបស់ខំុក
ញ ុងករែចករ
ន
ំែលកព័ត៌មនអំពីករចក់ថនំបងករេ គកនុង MIIS ស្ដីអំពីខំុញ ឬអំពីកូនរបស់

ខញំុ។ ខញំុដឹងថ មរយៈករចុះហតថេលខ និងករ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះ េនះ MIIS នឹង ចែចករ ំែលកព័ត៌មនអំពីករចក់
ថនំបងករេ គជមួយេវជជបណិ្ឌ តរបស់ខំុឬ
ញ របស់កូនខញំុ ឬក៏អនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពេផ ងៗេទៀត េហើយនិងមនុស េផ ងៗ
េទៀត ែដលបនអនុញញតេ

យចបប់ឲយេមើលព័ត៌មនេនះ។

-តេទទំព័រខងខនង -
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ព័ត៌មនអំពីបុគល
គ ឬកូន (ព័ត៌មនេនះគឺចំបច់ េដើមបីសមគល់អត្តសញញណរបស់អនក ឬរបស់កូនអនក ឲយបន្រតឹម្រតូវ)
េឈមះ ៖ ____________________________________________________________________________________________
្រតកូ ល
នមខ្លួន
នមក ្ត ល
ែខៃថងឆនំកំេណើត ៖ ______________________ េឈមះរបស់ម្តយកលពី ្រកមុំ ៖ _____________________________________
MM/DD/YYYY

ស្រមប់ េកមង

យុេ្រកម 18 ឆនំ។

េភទ ៖ _____________________________ េលខទូ រស័ពទ ៖ (_______) ____________________________________________
សយ ្ឋ នផ្លូវ ៖ _____________________________________________________________________________________
ទី ្រកុង ៖ _________________________________________ រដ្ឋ ៖ ________________ េលខសុិបកូ ដ ៖ __________________

្របសិនេបើទ្រមង់ែបបបទេនះ្រតូវបនបំេពញស្រមប់េកមង

យុេ្រកម 18 ឆនំ េនះសូមផ្តលព
់ ័ត៌មនទំនក់ទំនងរបស់ឪពុកម្តយ/

ពយបល ៖
េឈមះ ៖ _____________________________________________________________________________________________
្រតកូ ល

នមខ្លួន

នមក

្ត ល

ទំ នក់ ទំនងជមួ យេកមង ៖ _____________________________ េលខទូ រស័ពទ ៖ (_______) ______________________________
សយ ្ឋ នផ្លូវ ៖ ______________________________________________________________________________________
ទី ្រកុង ៖ ____________________________________ រដ្ឋ ៖ ______________ េលខសុិបកូ ដ ៖ __________________________

ហតថេលខរបស់បុគល
គ ឬរបស់ឪពុកម្តយ/

ពយបល ៖

ហតថេលខ ៖ ____________________________________________

កលបរ ិេចឆទ ៖ ________________________________

សូម្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះជូនេទអនកផ្តលេ់ ស ែថទំសខ
ុ ភពរបស់អក
ន ។ មយ៉ ងេទៀត អនក
េ

យផទល់ជូនេទ្រកសួងសុខភិបល

ធរណៈ

ម

ច្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះ

សយ ្ឋ នខងេ្រកមក៏បន ៖

Massachusetts Immunization Information System (MIIS)
Immunization Program
Massachusetts Department of Public Health
305 South Street
Jamaica Plain, MA 02130
ទូ រ

រ ៖ 617-983-4301

ស្រមប់ែតអនកផ្តលេ់ ស ែថទំសខ
ុ ភពេ្របើ្របស់ប៉ុេ

្ណ ះ

Health Care Provider Use Only: Please enter your contact information, mail or fax a copy of both
pages of the form to MDPH, and keep the original for your records:
Facility or Practice Name:______________________________________________________________
PIN #:_____ _____ _____ _____ _____

Phone: (_______) _________________________

Check this box if you have changed the Data Sharing Status in the MIIS for the above mentioned
individual.
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