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ៃថ� ទី 10 ែខសី� ��ំ 2021
សហគមន៍ DDS �ទី�ប់�ន៖
េ�យ�រ�ន�រ��ស់ប�រេ�លនេ��យ�េពលថ�
�
ីៗេនះេ�ទូ � ំង្របេទស
និងព័ត៌�នអំពី វ �រុសបែម� ងែដល� ខ��ំដឹង�អ� កឆ� ល់�េតើ�ប៉ះ�ល់ដល់កម� វ �ធី
DDS និងមនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់អ�កដូ ចេម� ច េហើយេតើេយើងកំពុង�ត់ វ ��ន
�រអ� �ខ�ះេដើម្បី�រ�រសុវត� ិ�ពពួ កេគ។ េ�ស��ហ៍េនះ
េយើងនឹង្រប�សអំពី�រេធ� �បច��ប្បន� �ពសំ�ន់ៗចំេ�ះកម�
វ �ធីេតស� �ម�ន�រ��ំេមើលេស�ែថ� ំ�្រក �មរបស់េយើង្រពម� ំងផ្សព� ផ�យេស
ចក� ីែណ�ំថ�ីៗស្រ�ប់�រេ�សួ រសុខទុក� ផ� ះ�្រក �ម និងកម� វ �ធីេពលៃថ� ។
ទីមួយ េយើងនឹងេធ� �េតស� ឲ្យ�ន់ែតញឹក�ប់ េហើយ�ក់ប��ល
� បុគ�លិកែដល�ន
�ក់��ក់�ំងេ�ក��ង�រេធ� �េតស� �ម�នម� ងេទៀត។
�រេធ� �េតស� ��ំេមើល្រប�ំស��ហ៍េលើបុគ�លិក� ំងអស់ែដលេធ� ��រេ�ក��ងកម� វ �ធី
ែថ� ំ�្រក �មនឹងជួ យេយើងកំណត់ករណីឆ�ង�ន�៉ង�ប់រហ័ស។
ដូ ច�រអនុវត� បច��ប្បន� ែដរ �ល់េពលែដលករណីឆ�ង្រត�វ�នកំណត់ �រេធ� �
េតស� នឹងេធ� េ� ឡើង��មេលើបុគ�លិក និង្រប�ពលរដ� � ំងអស់។ សូ មប��ក់�
�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេធ� �ច��ឡីស័កបច��ប្បន�
មិន�ន�រ��ស់ប�រេទ។
�
ទីពីរ េយើងសូ មេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ន�រ�ក់�៉ស់ឱ្យ�នញឹក�ប់ សូ ម្បីែត

ចំេ�ះមនុស្សែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញក៏េ�យ។
ខណៈែដល្រប�ពលរដ� ែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់
េ�ក��ងផ� ះរបស់ខ� �ន េ�ះបុគ�លិកនឹងបន� �ក់�៉ស់េ�ក��ងកម� វ �ធីេពលៃថ� និង
ផ� ះ�្រក �ម េហើយេយើងសុំឱ្យេភ��វ � ំងអស់�ក់�៉ស់េ�ក��ងកម� វ �ធី� ំងេនះ
េ�ះបី�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញក៏េ�យ។
េ�លេ�គឺមិន�ន�ម�ត់�រមកសួ រសុខទុក� ��ំងអ� កមិនឲ្យឳបមនុស្ស
�ទី្រស�ញ់របស់អ�ក ឬ�មអ� កមិនឲ្យចំ�យេពល�មួ យពួ កេគេឡើយ។
�រ�ក់�៉ស់ និង�រេធ� �េតស� ជួ យេយើងេធ� �ដូេច� ះ�ន។
ទីបី េយើងបន� េលើកទឹកចិត��រ�ក់��ក់�ំង�រ�រជំងឺកូ វ �ដ -19 � ំងអស់��។
អ� ក�ចេរៀបចំ �ក់��ក់�ំងេ��មផ� ះ េ�យទូ រសព� េ�េលខ 1-833-983-0485
រកកែន� ង�ក់��ក់�ំងេ�ជិតអ� កេ�យេ្របើេគហទំព័រ
VaxFinderឬេធ� ��រ�មួ យ្រក �មេដើម្បីកំណត់េពល�ក់��ក់�ំងេ� គ� ីនិកចល័ត។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយ សូ ម�ក់ទងអ� កស្រមបស្រម� លេស�កម� DDS
របស់អ�ក។
េ�េលើទំព័រ ប��ប់សូមែស� ងរក្របភព�ក់��ក់�ំង និងតំណ��ប់េ��ន់
េសចក� ីែណ�ំថ�ីៗស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម និងកម� វ �ធី្រប�ំៃថ� ។
�និច���ល សូ មេម��បន� រក�ទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កស្រមបស្រម� លេស�កម�
និង�រ ��ល័យ្រប�ំតំបន់របស់អ�ក េហើយ�ម�នព័ត៌�នពី្រកសួ ងេ�េលើ
� ញទំ�ក់ទំនងសង� ម (@ddsmass)
េគហទំព័ររបស់េយើង (mass.gov/dds) និងប�
េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នថ� ីៗចុងេ្រ�យបំផុត។
សូ មែថរក�សុខ�ពឲ្យ�នល�
Jane
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កម� វ �ធីេធ� �េតស��ម�ន

• �រេធ� �េតស� �ម�ន្រប�ំស��ហ៍�ប់េផ�ើមពីៃថ�ទី 12 ែខសី�ស្រ�ប់បគ
ុ � លិក
ែថ� ំ�្រក �ម� ំងអស់ េ�ះបី�ពួ កេគ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញេហើយ
ក៏េ�យ។

�រ�ក់�៉ស់

• អ� ករស់េ�ក��ងផ� ះ�្រក �មែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញមិនត្រម�វឱ្យ�ក់�៉
ស់េ�ក��ងផ� ះរបស់ខ� �នេទ។
• បុគ�លែដលទទួ លេស�កម� ពី DDS គួ រែតអនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំឲ្យ�ក់�៉ស់
េ�ទី��រណៈ។
• បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ក់�៉ស់េ�េពលេធ� �
� រេ�ក��ងកម� វ �ធីែថ� ំ�្រក �ម
និងកម� វ �ធីេពលៃថ� ។
�រមកសួរសុខទុក�
េយើង�នេស� ើសុំ
កែន� ង��ក់េ�របស់េយើងឱ្យវ �ល្រតលប់េ�រក�រអនុវត� កម� វ �ធីសួរសុខទុក�ដូ ចមុនេពល
ផ� ះ� េឡើងៃនជំងឺ�តត�ត េ�យ�ន�រេលើកែលងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• ឥឡ�វេនះ េភ��វ� ំងអស់្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យ�ក់�៉ស់េ��ងក��ងអ�រ។
• �របន� ពិនិត្យេភ��វ� ំងអស់រកេ�គស��ៃនជំងឺ និងេមេ�គកូ វ �ដ-19។
• ��ក�រមកសួ រសុខទុក�េ�េពលែដលអ� ករស់េ�ក��ងមណ�លេយើងកំពង
ុ �ក់ខ� �ន
�ច់េ�យែឡក េ�យ�រ�រឆ� ងេមេ�គកូ វ �ដ ឬ�នករណីផ�ះ� កូ វ �ដ-19
េ�េពលកំពុងអនុវត� កម� វ �ធី។
• បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់េ�ផ� ះ�្រក �មេ�យមិនគិតពី�ន�ក់��ក់�ំងឬអត់
ព័ត៌�នថ�ៗ
ី អំពី�រ�ក់��ក់�ំង

• �រ�ក់��ក់�ំង�មផ�ះ�នស្រ�ប់អ�កែដល�នប��លំ�កក��ង�រេ�ទី
�ំងង�ក់��ក់�ំង។ សូ មទូ រសព� េ�េលខ 1-833-983-0485
េដើម្បីកំណត់េពល�ក់��ក់�ំងក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
• សូ មទូ រសព� េ��ន់េលខ 2-1-1 េដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួប�មទូ រសព� ។
• េ្របើេគហទំព័រ VaxFinder េដើម្បីែស� ងរក�រ�ត់ជួបេ�ទី�ំងឱសថ��ន
ទី�ំងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព និងទី�ំងសហគមន៍េផ្សងេទៀត។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រេរៀបចំ�ក់��ក់�ំងកូ វ �ដ-19 ស្រ�ប់បុគ�ល
ែដលទទួ លេស�កម� ពី DDS សូម�ក់ទងអ� កស្រមបស្រម� លេស�កម� DDS របស់អ�ក។
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សូ មេមើល�ងេ្រ�មស្រ�ប់តំណ��ប់ និងធន�ន�ន្របេ�ជន៍៖
�រ�ក់��ក់�ំងកូ វ �ដ-19
• ព័ត៌�នអំពី��ក់�ំងៃនរដ� Massachusetts ៖ mass.gov/covid-19-vaccine
• ែស� ងរក�រ�ត់ជួបេ�យចូ លេ�េគហទំព័រ VaxFinder.mass.gov
• កម� វ �ធី�ក់��ក់�ំងេ�ក��ងផ� ះ
• កម� វ �ធី�ក់��ក់�ំងចល័ត
• ចុះេ��ះស្រ�ប់កម� វ �ធី VaxMillions Giveaway
• សំណួរែដលសួ រញឹក�ប់៖ េស�ដឹកេ�ទី�ំង�ត់ជួប�ក់��ក់�ំងកូ វ �ដ19 ស្រ�ប់ស�ជិកគេ្រ�ង MassHealth
• េសចក� ីែណ�ំអំពី�រ�ត់ជួប�ក់��ក់�ំង
o អ� �ែដល្រត�វដឹងមុនេពលអ� កេ��ក់��ក់�ំង
o អ� �ែដលអ� ក្រត�វ�រស្រ�ប់�រ�ត់ជួបរបស់អ�ក
• សំណួរែដលសួ រញឹក�ប់អំពី��ក់�ំង៖ សុវត� ិ�ព��ក់�ំង
• សំណួរែដលសួ រញឹក�ប់អំពី��ក់�ំង�េ្រចើន��
េសចក� ីែណ�ំអំពី�រមកសួរសុខទុក�
• េសចក� ីែណ�ំអំពី�រមកសួ រសុខទុក�ស្រ�ប់កម� វ �ធីលំេ���ន DDS
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់កម� វ �ធី DDS
• េសចក� ីែណ�ំអំពីកម� វ �ធីែថ� ំ�មលំេ���ន និងកែន� ងរស់េ��្រក �ម
• េសចក� ីែណ�ំេតស� �ម�ន��ំេមើលេស�ែថ� ំ�្រក �ម
• េសចក� ីែណ�ំអំពីកម� វ �ធីេពលៃថ�
• េស�កម� មនុស្ស �រែណ�ំអំពី�រដឹកជ��ន
�
• ប�� ីេផ� �ង��ត់ែផន�រដឹកជ��ន
� ស្រ�ប់េស�កម� មនុស្ស
ធន�ន DDS
• ចូ លេមើលេគហទំព័រ DDS
• �ក់ទង�រ ��ល័យ្រប�ំតំបន់ DDS
• ែផនទីតំបន់អន� រកម� DDS
• �ម�ន @DDSMass េ�េលើប�
� ញទំ�ក់ទំនងសង� ម
o Facebook
o Twitter
o Instagram
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