Khmer

កម្មវធ
ំ ង្ការរោគមន
ិ ចា
ី ក់ថ្នាប
ី ញ
ី ជោខូខល
ប្រភេទ W (Meningococcal W)
នៅតាមសាលាមធ្យមសក្
ិ សា
១. សូមអានព័ត៌មានអំពជ
ឺ ន
ី ំងម
ី ញ
ី ជោខូខល ប្រភេទ W។

២. បំពេញផ្នែកយល់ព្រម ហ�យ
ើ ចុះហត្ថលេខា ប្រសិនប�ើឆ្លើយថាបាទ/ចាស៎។

៣. ហែកចេញហ្វ័មយល់ព្រម ហ�យ
ំ ៏ដោយ។
ើ បញ្ជូ នវាទៅសាលារ�ៀនវ ិញ ទោះបីជាអ្នកមិនចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នកចាក់ថ្នាក
សូមទាក់ទងមកសាលាក្រុងរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ព័ត៌មានអំពជ
ី ំងឺមន
ី ញ
ី ជោខូខល
ប្រភេទ W

ថ្នាចា
ំ ក់បង្ការរោគមន
ី ញ
ី ជោខូខល មានប្រភេទ-W

ជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រភេទ W

បានបង្ហាញថា ប្រសិទធិភា
្ ពនៃថ្នាចា
ំ ក់ការពារជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រភេទ A,

ជំងម
ឺ ន
ឺ ន
ី ញ
ី ជោខូខល បង្កឡ�ង
ើ ដោយបាក់តេរ។ី ប�ើទោះបជា
ី ជំងម
ី ញ
ី ជោខូ

ខល មិនសូវក�ើតមានយ៉ាងណាក្តី វាអាចក្លាយទៅជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ប្រហែល១០ភាគរយនៃមនុស្សផ្ទុកបាក់តេរម
ី ីនីញជោខូខល ក្នុងបំពង់ករបស់
គេដោយពុំបានក្លាយទៅជាមិនស្រួលខ្លួនផង។ មនុស្សទាំងនេះត្រូវបានគេ

ស្គាល់ថាជា ‘អ្នកផ្ទុកជំង’ឺ ។ បាក់តេរម
ី ន
ី ញ
ី ជោខូខល ត្រូវបានចម្លងពម
ី នុស្ស
ម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់ ដោយការប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សឯទ�ៀតក្នុងគ្រួសារ

័ ំទង់
យ៉ាងទ�ៀងទាត់ ជិតស្និទ្ឋ យូរពេល ហ�យ
ើ យ៉ាងស្និតស្នាល។ មនុស្សវយជ
គឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមីនីញជោខូខល ហ�យ
ើ មានទំនងច្រើនក្នុងការ
ចម្លងជំងទឺ ៅមនុស្សឯទ�ៀត។

ការរាតត្បាតនៃជំងឺមីនីញជោខូខល ក�ើតមានឡ�ង
ើ នៅពេលដែលបាក់តេរ ី

ថ្នាចា
ំ ក់បង្ការោគមានប្រភេទ-W គឺជាថ្នាចា
ំ ក់បួនមុខរួមគ្នាតែមួយ សម្រាប់

ការការពារប្រឆាំងនង
ឺ ន
ឹ ជំងម
ី ញ
ី ជោខូខល ប្រភេទ A, C, W, Y។ ការសក្
ិ សា

័ ំទង់។ កម្មវ ិធីចាក់ថ្នា ំ
C, W, Y គឺរវាង៨០ ទៅ៨៥ភាគរយក្នុងមនុស្សវយជ

័
បង្ការជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រភេទ A, C, W, Y បានអនុវត្តចំពោះមនុស្សវយ

ំ ពឆ្
ំ ០១៥ ហ�យ
ជំទង់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាង
ី នា ២
ើ ត្រូវបានបានផ្តល់
ការយល់ព្រមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរក
ំ ពីឆ្នា២
ំ ០០៥។
ិ ចាប់តាង

ថ្នាចា
ំ ក់នេះមិនមានបាក់តេរសកម្ម
ណាមួយឡ�យ
ី
ើ ហ�យ
ើ អាចមិនអាចបង្កឱ្យ
មានជំងម
ំ ក់បួនមុខរួមគ្នា
ឺ ន
ី ញ
ី ជោខូខលទេ។ បន្ថែមទៅនង
ឹ ប្រភេទ W ថ្នាចា

័ ំទង់ជាមួយប្រភេទ C
តែមួយនេះ នឹងបង្កើនការការពារសម្រាប់មនុស្សវយជ

ដែលពួកគេបានចាក់បង្ការកាលពីនៅជាទារក ប្រឆាំងនឹងប្រភេទ A និង Y។

ផលវ ិបាករាយរងនៃថ្នាចា
ំ ក់បង្ការរោគមន
ី ញ
ី ជោ
ខូខល ប្រភេទ W

ទាំងនេះចូលទៅក្នុងផ្លូវសរសៃឈាម បណ្តា លឱ្យក�ើតរោគពុលឈាម
(មេរោគក្នុងឈាម ដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជា ‘បាក់តេរក
ី ្នុងឈាម’) ឬជំងឺ
រលាកស្រោមខួរ (ការរលាកនៃភ្នាសគ្របដណ្តប់ខួរក្បាល)។ ការស្លា ប់អាច

ប្រសិនប�ើក�ើតមានប្រតិកម្មដូចខាងក្រោមនេះ វានឹងក�ើតមានក្នុងពេលឆាប់

ក�ើតមាននៅក្នុងសន្លាក់ បំពង់ក សួត ឬពោះវ�ៀន។

ផលវ ិបាករាយរងភាគច្រើន

ស្គាល់ ដោយអក្សរនៃអក្ខរក្រម រួមមានជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រភេទ A, B,

• ឈក្
ឺ បាល

W បានក�ើនឡ�ង
ំ ប្រទេសអូស្រ្តា លី ហ�យ
ើ ពេញទូទាង
ើ រដ្ឋវ ិចតូរយ
ី ៉ា បានជួប

• ឈច
ឺ ុក ឡ�ង
ើ ក្រហម និងហ�ម
ើ នៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នា ំ

ក�ើតមានរហូតដល់ទៅ១០ភាគរយនៃករណី។ ជួនកាល មេរោគធ្ងន់ធ្ងរអាច

ផលវ ិបាករាយរងភាគច្រើនគស្រា
ល ហ�យ
ឺ
ើ យ៉ាងឆាប់រហ័សបាត់។
បន្ទាប់ពកា
ំ ង្ការ។
ី រចាក់ថ្នាប

មានប្រភេទខុសៗគ្នា(ក្រុមសេរូ)៉ នៃបាក់តេរជ
ី ំងឺមីនីញជោខូខល ដែលគេ

• ឡ�ង
ើ កំដៅកម្រិតស្រាល

ំ ុងក្រោយនេះ ជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រភេទ
C, W និង Y ។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាច

• វ ិលមុខ

ប្រទះ៤៨ករណីនៅឆ្នា ំ ២០១៦ ប�ើធ�ៀបទៅនឹង១៧ករណីនៅឆ្នា២
ំ ០១៥

បួនករណី នៅឆ្នា២
ំ ០១៤ និង១ករណីក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៣។ ឥឡូវនេះ វាជា

ប្រភេទច្រើនល�ើសលប់ក្នុងរដ្ឋវ ិចតូរយ
ី ៉ា ។

សេវាបកប្រែភាសាសរសេរ

និងនិយាយ ទូរស័ព្ទលេខ 131 450

• ខ្សោយចង់សន្លប់អាចក�ើតមានរហូតដល់៣០នាទី បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នា ំ
បង្ការណាមួយ។

ប្រសិនប�ើប្រតិកម្មស្រាលមិនក�ើតមានឡ�ង
ើ ផលវ ិបាករាយរងអាចកាត់បន្ថយ
បានដោយ៖

• ផឹកសារធាតុរាវបន្ថែមទ�ៀត ហ�យ
ើ កុំស្លៀកពាក់ច្រើនពេក ប្រសន
ិ ប�ើ
បុគ្គលមានជំងឺគ្រុនក្តៅ

• ផឹកថ្នាផា
ំ រ៉ា សេតាម៉ុល ហ�យ
ើ ដាក់ក្រណាត់ត្រជាក់ស�ើម នៅល�ើកន្លែង

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រសិនប�ើអ្នកតម្រូវដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងសេវាចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការ
រោគប្រចាំសាលាក្រុង ឬវេជ្ជបណឌិ្ តរបស់អ្នក។

ឬចូលម�ើល www.betterhealth.vic.gov.au

ចាក់ថ្នាដំ ែលឈ។
ឺ

ផលវ ិបាករាយរងដែលកម្រខ្លា ង
ំ ណាស់
• ប្រតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រតក
ិ ម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ ការព្យាបាលជាបន្ទាន់នង
ឹ ត្រូវបាន
ផ្តល់ជូន។ ប្រសិនប�ើក�ើតមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ឬមិនជាសះស្បើយ ឬប្រសិន
ប�ើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ សូមទាក់ទងវេជ្ជបណឌិ្ តរបស់អ្នក ឬមន្ទីរពេទ្យ ។

បញ្ ជីឆែកម�ើលមុនការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ

មុនកូនរបស់អ្នកចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក

ឬគលា
មួយដូចតទៅនេះអនុវត្ត៖
ិ នុបដ្ឋា ក ប្រសន
ិ ប�ើមានអ្ណា
វី

• មិនស្រួលខ្លួននៅចំថ្ងៃចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ (ឡ�ង
ើ កំដៅល�ើសពី 38.5°C)

• មានការទាស់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ

• ធ្លា ប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងថ្នាចា
ំ ក់ណាមួយ
• មានផ្ទៃពោះ។

បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នា ំ សូមរង់ចានំ ៅកន្លែងចាក់ថ្នាឱ
ំ ្យបានយ៉ាងតិច១៥នាទី។

រប�ៀបបំពេញហ្វ័ម
សូមអានព័ត៌មាន។

សូមបំពេញហ្វ័ម ប�ើទោះបជា
ំ ក់ក។
ី ពុំបានទទួលថ្នាចា
តី្

ហែកចេញហ្វ័ម ហ�យ
ើ បញ្ជូ នវាទៅសាលារ�ៀនវ ិញ។

�្័មយល់បពមទទលួលោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគមីនីញជោខូខល ប្រជេទ W

(Meningococcal W)

១. សូមអានព័ត៌មានអំពីជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រជេទ W។
២. ្រំជពញផ្នែកយល់បពម ជ�ីយចុះ�ត្ថជលខា ប្រសិនជ្រីជ្លយ
ី ថាបាទ/ចាស៎។
៣. ផ�កជចញ�្័មយល់បពម ជ�ីយ្រញ្ូ នវាជៅសាលាជ�ៀនវ ិញ ជោះ្រីោអនែកមិនចង់ឱ្យកូន�្រស់អនែកចាក់ថានែក
ំ ៏ជោយ។
ព័ត៌មានលម្ិតអំពីសិស្ស
ជលខជមឌីផែ�

1 2 3 4

នាមបតកូល៖

CITIZEN

សូមបំពេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីកុមារ។

បន្ទាប់មក

បំពេញផ្នែកនេះ ប្រសិនប�ើអ្នកប្រាថ្នាចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នកចាក់ថ្នា។
ំ

ឬ

បំពេញផ្នែកនេះ ប្រសន
ំ
ិ ប�ើអ្នកមន
ិ ប្រាថ្នាចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នកចាក់ថ្នា។

7

3

(ជលខជៅផកបែ�ជ្មះកុមា�)

នាមខលលួន៖

ELIZA

20 BLOCK STREET MELBOURNE
3000
ប្ងៃផខឆ្នែក
ំ ំជណីត៖ 18/ / 10/ / 2000

អាសយោឋានបប្រសណីយ៍៖
ជលខ្រ៉ុស្តិ៍កូដ៖

សម្រាប់កុមារ /សិស្សរាល់រូប

9 8 7 6 5

សាលាជ�ៀន៖

✓ បសី
c

BLOCK HIGH SCHOOL

c ប្ររុស

ថានែក់ជ�ៀន៖

11A

ជតី្រុគ្គលជនះមានប្រេពោជនោតិជដីម ឬអនែក�ស់ជៅតាមជោះ Torres Strait ឬ? (សូមគូសសញ្ញាធិក)

c
✓

ជទ

c ជនោតិជដីម

c អនែក�ស់ជៅតាមជោះ Torres Strait

c ជនោតិជដីម និងអនែក�ស់ជៅតាមជោះ Torres Strait

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង�្រស់មាតា្រិតា/អាណាពយាបាល

MICHAEL BLOCK

ជ្មះមាតា្រិតា /អាណាពយាបាល ឬសិស្សអាយុ១៨ឆ្នែ ំ ឬជលីសពីជនះ៖
ជលខទូ�ស័ព្ទជៅជពលប្ងៃ៖
អុីជម៉ល៖

9123 4567

ទូ�ស័ព្ទបដ៖

0408 123 456

parentorguardian@internetprovider.com

ោ�យល់បពមទទលួលថានែចា
ំ ក់
ជសចក្តីប្រោស៖ ខ្ុំបានទទលួលោ�អនុញ្ញាតជដីមបែី្្តល់ោ�យល់បពម ឬមិនយល់បពមសបមា្រ់កូន�្រស់ខុ ំទ
្ ទលួលោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ។ ខ្ុំបានអាន ជ�ីយខ្ុំយល់ដឹងពីព័ត៌មាន
ផដលបាន្្ដល់ឱ្យខ្ុំអំពីោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ �លួមមានហានិេ័យបនោ�មិនបានចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ និង្ល្រ៉ះពាល់ោយ�ងបនថានែចា
ំ ក់។ ខ្ុំយល់ដឹង ថាខ្ុំអាចពិភាកសាអំពីហានិេ័យ
និងអត្ថប្រជោជន៍បនោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ ោមលួយសាលាបករុងប្រចាំ្រន់ ឬជវជ្្រណិ្ ត�្រស់ខុ ំ។
្ ខ្ុំយល់ដឹងថាខ្ុំអាចដកជចញោ�យល់បពមជៅជពលណាមលួយ មុនជពលោ�
ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ។

្រំជពញសបមា្រ់កុមា�អាយុជបោម១៨ឆ្នែ ំ (សិស្សអាយុ១៨ឆ្នែ ំ និងជលីសពីជនះ អាច្្តល់ោ�យល់បពម�្រស់ខលួ នផ្
ល ្ទ ល់)

c បាទ/ចាស៎ ខ្ុំយល់បពមចំជពាះកូន�្រស់ខុ ំទ
្ ទលួលោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ មីនីញជោខូខល ប្រជេទ W ជៅសាលាជ�ៀន។
ថានែចា
ំ ក់្រង្កាជោគមីនីញជោខូខល មានប្រជេទ-W គឺោថានែចា
ំ ក់្រលួនមុខ�លួមគ្នែផតមលួយ សបមា្រ់ោ�ោ�ពា�ប្រឆ្ំងនឹងជំងឺមីនីញជោខូខល ប្រជេទ A, C, W, Y

(ចាក់មលួយម្ុល)។

ោល្រ� ិជចឆេទ៖

�ត្ថជលខាមាតា្រិតា /អាណាពយាបាល៖

/

/

ឬ

c ជទ ខ្ុំមិនចង់ឱ្យកូន�្រស់ខុ ំទ
្ ទលួលោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគមីនីញជោខូខល ប្រជេទ W ជៅជពលជនះជទ។
ឬ

c ជទ កូន�្រស់ខុ ំបា
្ នទទលួលោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគមីនីញជោខូខល ប្រជេទ W ជៅកផនលងជ្្សងជទៀត�លួចជ�ីយ។
សូមកត់ចំណាច
ំ ំជពាះសា្ថនភាពជោគ ប្រតិកមមអាផល�្សីធងៃន់ធងៃ�ណាមលួយផដលមានពីមុនបសា្រ់ ឬប្រតិកមមោស់ធងៃន់ធងៃ�ពីមុនៗជៅនឹងថានែចា
ំ ក់្រង្កា�ជោគ។

ជសចក្តីផ្លងពីសិទឋាិឯកជន៖ កមមវ ិធីចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគជមនីញជោខូខល ប្រជេទ W គឺោកមមវ ិធីចាក់ថានែផំ ដលឧ្រត្ថម្ភមូលនិធិជោយ�ោឋាេិបាល�ដឋាវ ិចតូ� ីោ៉។ ថានែចា
ំ ក់្រង្កា�ជោគបតរូវបានចាត់ផចងជ�ីងគិលានុ្រោឋាកចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ

ជធ្ីោ�្រជបមីជោយជសវាកមមចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ�្រស់សាលាបករុង ផដលជៅពិនិត្យសាលាមធ្យមសិកសា�ដឋាវ ិចតូ� ីោ៉មលួយចំនលួនកនែុងឆ្នែ។
ំ ជៅជបោមចបា្រ់សុខភាព និងសុខុមាលភាពសាធា�ណៈ ឆ្នែ២
ំ ០០៨ (Public Health and

Wellbeing Act 2008) សាលាបករុងប្រចាំតំ្រន់ោអនែកទទលួលខុសបតរូវចំជពាះោ�សបម្រសបមរួល និងោ�្្គត់្្គង់ជសវាកមមចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ ជៅដល់កុមា�ផដលកំពុងទទលួលោ�អ្រ់� ំជៅកនែុងតំ្រន់បនសាលាសង្កាត់។ សាលាបករុង
ំ ០១៤ (Privacy and Data Protection Act
ប្រចាំតំ្រន់មានោ�្រ្តូ�ផ្្តច់ជដីមបែីោ�ពា�ជ�ឿងឯកជន ភាពលាក់ោ�សមាងៃត់ និងសន្តិសុខបនព័ត៌មានផ្្ទល់ខលួ ន
ល បស្រជៅតាមចបា្រ់កច
ិ ្ចោ�ពា�ជ�ឿងឯកជន និងទិននែន័យ ឆ្នែ២
2014) និង ចបា្រ់កំណត់បតាសុខភាព ឆ្នែ២
ំ ០០១ (Health Records Act 2001)។

័ ទង់ោង
សាលាបករុងប្រចាំតំ្រន់ ោយោ�ណ៍អំពីោ�ចាក់ថានែម
ំ នុស្សវយជំ
ំ អស់ ផដលបាន្្តល់តាម�យៈកមមវ ិធីសាលាជ�ៀន ជៅ្រញ្ ីចាក់ថានែជំ ៅតាមសាលាជ�ៀនអូស្សា្តលី (Australian Immunisation Register) (AIR)។

័ ទង់។
ព័ត៌មានលម្ិតផ្្ទល់ខលួ នផដលសមា
ល
្គ ល់ដឹង នឹងបតរូវបាន�កសាទុកោសមាងៃត់។ ព័ត៌មានផដលប្រមូលបាន នឹងយកជប្រីោឧ្រក�ណ៍ ដូចោប្រព័នឋាប្រមូលជៅមកវ ិញ និងជបកីន� ំលឹក ជដីមបែីផកលម្អបតាចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគមនុស្សវយជំ

ដ�ើម្ទ
បី ទួលយកឯកសារនេះ ក្នុងទម្រង់ដែលអាចចូលយកបាន សូមអ៊ម៉េ
ី ល

immunisation@dhhs.vic.gov.au

អនុញ្ញាត និងបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលវ ិចតូរយ
ី ៉ា 1 Treasury Place, Melbourne.

© រដ្ឋវ ិចតូរយ
ំ ០១៧ (1702019)។
ី ៉ា ខែឧសភា ឆ្នា២

ជនះគឺោោ�សំខាន់ កនែុងោ�្រជងកាីនអបតាចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគទូជៅ។ ្រុគ្គលមានែក់ៗនឹងមានលទឋាភាពជ្រីកចូលកំណត់បតាបនោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគោំងអស់�្រស់ពលួកជគ ផដលបានកត់បតាទុកកនែុង្រញ្ ីចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគអូស្សា្តលី។ ទិននែន័យ

ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគស�ុ្រ អាច្រជញ្ច ញជៅឱ្យ�ោឋាេិបាលវ ិចតូ� ីោ៉ សបមា្រ់ជគ្ល្រំណងបនោ�បតរួតពិនិត្យ ោ�្្គត់្្គង់្វ ិោ និងោ�ផកលម្កមមវ ិធីចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគជមនីញជោខូខល ប្រជេទ W ជៅតាមសាលាមធ្យមសិកសា។ ព័ត៌មាន

ជនះមិនសមា្គល់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណ�្រស់្រុគ្គលណាមលួយជ�ីយ។

ព័ត៌មានោក់ទិននឹងជលាកអនែក ឬកូន�្រស់ជលាកអនែកនឹងបតរូវបានជប្រីបបាស់ ឬ្រជញ្ច ញសបមា្រ់ជគ្ល្រំណងោក់ទងជោយផ្្ទល់ ជៅនឹងោ�ចាក់ថានែ្រ
ំ ង្កា�ជោគ�្រស់កូនជលាកអនែក ជ�ីយជៅកនែុងវ ិធីផដលជលាកអនែកនឹង� ំពឹងទុកថាសម

ជ�តុ្ល។ ជនះអាច�លួម្រញ្ចូ លោំងោ�ជ្្ទ� ឬជផ្្តះ្រ្តូ�បនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជៅឱ្យជវជ្្រណិ្ ត�្រស់ជលាកអនែក ជវជ្្រណិ្ ត�្រស់កូនជលាកអនែក ជៅជសវាកមមពយាបាលសុខភាព ឬមន្ទី�ជពទ្យជ្្សងជទៀត ឬសាលាបករុងប្រចាំតំ្រន់ជ្្សងជទៀត។
សាលាបករុងប្រចាំតំ្រន់ អាច្្ដល់ជូនជលាកអនែកនូវព័ត៌មានោក់ទិននឹងកមមវ ិធីចាក់ថានែជំ ៅតាមសាលាជ�ៀន តាម�យៈ SMS ឬអុីជម៉ល។ ជលាកអនែកអាចជ្រីកចូលទិននែន័យ�្រស់កូនជលាកអនែក ជោយោក់ទងសាលាបករុងប្រចាំតំ្រន់
ោកផនលងផដលកូន�្រស់ជលាកអនែកជៅជ�ៀន។

Office use only:
Vaccination date:

Nurse initials:

Site: L/R arm

ហ្វ័មយល់ព្រមទទួលការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគមន
ី ញ
ី ជោខូខល ប្រភេទ W

(Meningococcal W)

១. សូមអានព័ត៌មានអំពជ
ឺ ន
ី ំងម
ី ញ
ី ជោខូខល ប្រភេទ W។
២. បំពេញផ្នែកយល់ព្រម ហ�យ
ើ ចុះហត្ថលេខា ប្រសន
ិ ប�ើឆ្លយ
ើ ថាបាទ/ចាស៎។

៣.	ហែកចេញហ្វ័មយល់ព្រម ហ�យ
ំ ៏ដោយ។
ើ បញ្ជូ នវាទៅសាលារ�ៀនវ ិញ ទោះបីជាអ្នកមិនចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នកចាក់ថ្នាក
ព័ត៌មានលម្ត
អិ អំពស
ី ស
ិ ្ស
លេខមេឌីឃែរ

(លេខនៅក្បែរឈ្មោះកុមារ)

នាមត្រកូល៖ 																		នាមខ្លួន៖
អាសយដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍៖																											
លេខប៉ុស្តិ៍កូដ៖															

ថ្ងៃខែឆ្នាក
ំ ំណ�ើ ត៖

/ 		/ 							 c ស្រី

c ប្រុស

សាលារ�ៀន៖ 																															ថ្នាក់រ�ៀន៖
ត�ើបុគ្គលនេះមានប្រភពជាជនជាតិដ�ើម ឬអ្នករស់នៅតាមកោះ Torres Strait ឬ? (សូមគូសសញ្ញាធិក)

c

ទេ

c ជនជាតដ�ើ
ិ ម

c អ្នករស់នៅតាមកោះ Torres Strait

c ជនជាតដ�ើ
ិ ម នង
ិ អ្នករស់នៅតាមកោះ Torres Strait

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់មាតាបតា
ិ /អាណាព្យាបាល
ឈ្មោះមាតាបតា
ិ /អាណាព្យាបាល ឬសស
ិ ្សអាយុ១៨ឆ្នា ំ ឬល�ើសពនេ
ី ះ៖
លេខទូរស័ព្ទនៅពេលថ្ងៃ៖

								

ទូរស័ព្ទដៃ៖

អ៊ីម៉េល៖																	
ការយល់ព្រមទទួលថ្នាចា
ំ ក់
សេចក្តីប្រកាស៖ ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតដ�ើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រម ឬមិនយល់ព្រមសម្រាប់កូនរបស់ខញុំទទួ
្ លការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ។ ខ្ញុំបានអាន ហ�យ
ើ ខ្ញុំយល់ដឹងពីព័ត៌មាន
ដែលបានផ្ដល់ឱ្យខ្ញុំអំពីការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ រួមមានហានិភ័យនៃការមិនបានចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ និងផលប៉ះពាល់រាយរងនៃថ្នាចា
ំ ក់។ ខ្ញុំយល់ដឹង ថាខ្ញុំអាចពិភាក្សាអំពីហានិភ័យ
និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ ជាមួយសាលាក្រុងប្រចាំបន់ ឬវេជ្ជបណឌិ្ តរបស់ខញុំ។
្ ខ្ញុំយល់ដឹងថាខ្ញុំអាចដកចេញការយល់ព្រមនៅពេលណាមួយ មុនពេលការ
ចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ។

បំពេញសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នា ំ (សស
្
ល់)
ិ ្សអាយុ១៨ឆ្នា ំ នង
ិ ល�ើសពនេ
ី ះ អាចផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់ខលួ នផ្ទា

c បាទ/ចាស៎ ខ្ញុំយល់ព្រមចំពោះកូនរបស់ខញុំទទួ
្ លការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគមីនីញជោខូខល ប្រភេទ W នៅសាលារ�ៀន។
ថ្នាចា
ំ ក់បង្ការោគមន
ំ ក់បួនមុខរួមគ្នាតែមួយ សម្រាប់ការការពារប្រឆាំងនង
ី ញ
ី ជោខូខល មានប្រភេទ-W គជា
ឺ ថ្នាចា
ឹ ជំងឺមន
ី ញ
ី ជោខូខល ប្រភេទ A, C, W, Y
(ចាក់មួយម្ជុល)។

ហត្ថលេខាមាតាបតា
ិ /អាណាព្យាបាល៖

																							កាលបរច្ឆេ
ិ ទ៖

/ 		 /

ឬ

c ទេ ខ្ញុំមន
្ លការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគមន
ិ ចង់ឱ្យកូនរបស់ខញុំទទួ
ី ញ
ី ជោខូខល ប្រភេទ W នៅពេលនេះទេ។
ឬ

c ទេ កូនរបស់ខញុំបានទទួ
្
លការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគមីនីញជោខូខល ប្រភេទ W នៅកន្លែងផ្សេងទ�ៀតរួចហ�យ
ើ ។
សូមកត់ចំណាច
ំ ំពោះស្ថា នភាពរោគ ប្រតិកម្មអាលែហ្សីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលមានពីមុនស្រាប់ ឬប្រតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរពីមុនៗទៅនឹងថ្នាចា
ំ ក់បង្ការរោគ។

សេចក្តីថ្លែងពីសិទ្ឋិឯកជន៖ កម្មវ ិធីចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគមេនីញជោខូខល ប្រភេទ W គឺជាកម្មវ ិធីចាក់ថ្នាដំ ែលឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវ ិចតូរយ
ំ ក់បង្ការរោគត្រូវបានចាត់ចែងឡ�ង
ំ ង្ការរោគ
ី ៉ា ។ ថ្នាចា
ើ គិលានុបដ្ឋា កចាក់ថ្នាប

ធ្វើការបម្រើដោយសេវាកម្មចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគរបស់សាលាក្រុង ដែលទៅពិនិត្យសាលាមធ្យមសិក្សារដ្ឋវ ិចតូរយ
ំ នៅក្រោមច្បាប់សុខភាព នង
ំ ០០៨ (Public Health and
ី ៉ា មួយចំនួនក្នុងឆ្នា។
ិ សុខុមាលភាពសាធារណៈ ឆ្នា២
Wellbeing Act 2008) សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្របសម្រួល និងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគ ទៅដល់កុមារដែលកំពុងទទួលការអប់រ ំនៅក្នុងតំបន់នៃសាលាសង្កាត់។ សាលាក្រុង
ប្រចាំតំបន់មានការប្តូរផ្តា ច់ដ�ើម្បីការពាររ�ឿងឯកជន ភាពលាក់ការសម្ងា ត់ និងសន្តិសុខនៃព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួ ន
្ ស្របទៅតាមច្បាប់កច
ំ ០១៤ (Privacy and Data Protection Act
ិ ្ចការពាររ�ឿងឯកជន នង
ិ ទន
ិ ្នន័យ ឆ្នា២
2014) នង
ំ ០០១ (Health Records Act 2001)។
ិ ច្បាប់កំណត់ត្រាសុខភាព ឆ្នា២
័ ំទង់ទាង
សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ រាយការណ៍អំពីការចាក់ថ្នាម
ំ នុស្សវយជ
ំ អស់ ដែលបានផ្តល់តាមរយៈកម្មវ ិធីសាលារ�ៀន ទៅបញ្ ជីចាក់ថ្នានំ ៅតាមសាលារ�ៀនអូស្រ្តា លី (Australian Immunisation Register) (AIR)។

័ ទ
ំ ង។
់
ព័ត៌មានលម្ត
្
គា ល់ដង
ំ ង្ការរោគមនុស្សវយជ
ឹ នង
អិ ផ្ទា ល់ខលួ នដែលសម្
ឹ ត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងា ត់។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន នង
ឹ យកប្រើជាឧបករណ៍ ដូចជាប្រព័ន្ឋប្រមូលហៅមកវ ិញ នង
ិ ក្រើនរ ំលក
ឹ ដ�ើម្បីកែលម្អអត្រាចាក់ថ្នាប
នេះគឺជាការសំខាន់ ក្នុងការបង្កើនអត្រាចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគទូទៅ។ បុគ្គលម្នាក់ៗនឹងមានលទ្ឋភាពប�ើកចូលកំណត់ត្រានៃការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគទាំងអស់របស់ពួកគេ ដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងបញ្ ជីចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគអូស្រ្តា លី។ ទិន្នន័យ
ចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគសរុប អាចបញ្ចេ ញទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលវ ិចតូរយ
ំ ង្ការរោគមេនីញជោខូខល ប្រភេទ W នៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សា។ ព័ត៌មាន
ី ៉ា សម្រាប់គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យ ការផ្គត់ផ្គង់ថវ ិកា និងការកែលម្អកម្មវ ិធីចាក់ថ្នាប

នេះមន
ិ សម្គាល់ដឹងពអ
ី ត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលណាមួយឡ�យ
ើ ។

ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងលោកអ្នក ឬកូនរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេ ញសម្រាប់គោលបំណងទាក់ទងដោយផ្ទា ល់ ទៅនឹងការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការរោគរបស់កូនលោកអ្នក ហ�យ
ើ នៅក្នុងវ ិធីដែលលោកអ្នកនឹងរ ំពឹងទុកថាសម

ហេតុផល។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរ ឬផ្តោះប្តូរនៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក វេជ្ជបណឌិ្ តរបស់កូនលោកអ្នក ទៅសេវាកម្មព្យាបាលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទ�ៀត ឬសាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ផ្សេងទ�ៀត។
សាលាក្រុងប្រចាំតំបន់ អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានទាក់ទិននឹងកម្មវ ិធីចាក់ថ្នានំ ៅតាមសាលារ�ៀន តាមរយៈ SMS ឬអ៊ីម៉េល។ លោកអ្នកអាចប�ើកចូលទិន្នន័យរបស់កូនលោកអ្នក ដោយទាក់ទងសាលាក្រុងប្រចាំតំបន់

ជាកន្លែងដែលកូនរបស់លោកអ្នកទៅរ�ៀន។
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Meningococcal W Secondary
School Vaccine Program

1. Read the Meningococcal W information.
2. Complete the consent section and sign if a Yes.
3. Remove the consent form and return it to school even if you do not want your child to be vaccinated.
Contact your local council for more information.

Meningococcal W information
Meningococcal W
Meningococcal disease is caused by bacteria.
Although meningococcal disease is uncommon,
it can become very serious, very quickly. About 10
per cent of people carry meningococcal bacteria in
their throat without becoming unwell. These people
are known as ‘carriers’. Meningococcal bacteria
are passed from person to person by regular,
close, prolonged household and intimate contact.
Adolescents are at increased risk of meningococcal
disease and more likely to spread the disease to
others.
Invasive meningococcal disease occurs when
these bacteria enter the blood stream to cause
septicaemia (infection in the blood, also known as
‘bacteraemia’) or meningitis, (inflammation of the
membrane covering of the brain). Death can occur
in up to 10 per cent of cases. Occasionally, severe
infection can also occur in the joints, throat, lungs
or intestines.
There are different strains (serogroups) of
meningococcal bacteria known by letters of the
alphabet, including meningococcal A, B, C, W and
Y. In recent years the meningococcal W strain
has increased across Australia, with Victoria
experiencing 48 cases in 2016, compared to 17 cases
in 2015, four in 2014 and one in 2013.
It is now the predominant strain in Victoria.

Translating and
interpreting service
Call 131 450

Meningococcal W-containing
vaccine
The Meningococcal W-containing vaccine is a fourin-one combined vaccine for protection against
meningococcal A, C, W, Y strains. Studies have
shown that the effectiveness of the meningococcal
A, C, W, Y vaccine is between 80 to 85 per cent in
adolescents. Meningococcal A, C, W, Y vaccination
programs have been implemented in adolescents
in the UK since 2015, and recommended in the US
since 2005.
The vaccine does not contain any live bacteria and
cannot cause meningococcal disease. In addition
to the W strain, the four-in-one vaccine will boost
adolescents with the C strain they had as a baby
and protect against the A and Y strains.

Possible side effects of
meningococcal W vaccine
Most side effects are minor and quickly disappear.
If the following reactions occur, it will be soon after
vaccination.

Common side effects
•
•
•
•
•

Mild temperature
Headache
Dizziness
Pain, redness and swelling at the injection site
Fainting may occur up to 30 minutes after any
vaccination.

If mild reactions do occur, the side effects can be
reduced by:
• Drinking extra fluids and not over-dressing if the
person has a fever
• Taking paracetamol and placing a cold, wet cloth
on the sore injection site.

Further information
If you require further advice or information, please
contact your local council immunisation service or
local doctor.
Or visit www.betterhealth.vic.gov.au

Extremely rare side effects
• Severe allergic reaction.
In the event of a severe allergic reaction, immediate
medical attention will be provided.
If reactions are severe or persistent, or if you are
worried, contact your doctor or hospital.

Pre-immunisation checklist
Before your child is immunised, tell your doctor or
nurse if any of the following apply.
• Is unwell on the day of immunisation
(temperature over 38.5°C)
• Has any severe allergies
• Has had a severe reaction to any vaccine
• Is pregnant.
After vaccination wait at the place of vaccination a
minimum of 15 minutes.

How to complete the form
Please read the information.
Complete the form even if the vaccine is not to be given.
Detach the form and return it to school.

Meningococcal W vaccine consent form
1. Read the Meningococcal W information.
2. Complete the consent section and sign if a Yes.
3. Remove the consent form and return it to school even if you do not want your child to be vaccinated.
Student details
Medicare number

1 2 3 4

9 8 7 6 5

7

3

(Number beside child’s name)

First name: ELIZA
CITIZEN
Postal address: 20 BLOCK STREET MELBOURNE
Surname:

Postcode:

For all children/students
Please complete with the details of the child.

Then
Complete this section if you wish to have your child
vaccinated.

School:

3000

Date of birth: 18
/ / 10
/ / 2000

BLOCK HIGH SCHOOL

c
3 Female
Class:

c Male

11A

Is this person of Aboriginal or Torres Strait Islander origin? (please tick)

c
3 No

c Aboriginal

c Torres Strait Islander

c Aboriginal and Torres Strait Islander

Parent/guardian contact details
Name of parent/guardian or student aged 18 or over:
Daytime phone:
Email:

9123 4567

MICHAEL BLOCK
Mobile: 0408

123 456

parentorguardian@internetprovider.com

Vaccine consent
Declaration: I am authorised to give consent or non-consent for my child to be vaccinated. I have read and
I understand the information given to me about vaccination, including the risks of not being vaccinated and
the side effects of the vaccine. I understand I can discuss the risks and benefits of vaccination with my local
council or doctor. I understand that consent can be withdrawn at any time before vaccination takes place.
Complete for children aged under 18 (students aged 18 and over can give their own consent)

Or

c YES, I CONSENT to my child receiving the Meningococcal W vaccine at school.

Complete this section if you do not wish to have
your child vaccinated.

Parent/guardian signature:

The Meningococcal W-containing vaccine is a four-in-one combined vaccine for protection against
meningococcal A, C, W, Y strains (one injection).
Date:

/

/

OR
c No, I do not consent to my child receiving the Meningococcal W vaccine at this time.
OR
c No, my child has had the Meningococcal W vaccine elsewhere.
Please note any pre-existing medical condition, severe allergies or previous severe reaction to vaccination.

Privacy statement. The meningococcal W vaccine program is a Victorian government funded vaccine program. Vaccines are administered
by an immunisation nurse, employed by local council immunisation services, who visit each Victorian secondary school a number of times a
year. Under the Public Health and Wellbeing Act 2008, local councils are responsible for coordinating and providing immunisation services
to children being educated within the municipal district. Local councils are committed to protecting the privacy, confidentiality and security
of personal information, in accordance with the Privacy and Data Protection Act 2014 and the Health Records Act 2001.

To receive this document in an accessible format
email: immunisation@dhhs.vic.gov.au
Authorised and published by the Victorian Government,
1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, May 2017 (1702019)

Local councils report all adolescent vaccines given through school programs to the Australian Immunisation Register (AIR). Personal
identifying details will be kept confidential. This will provide tools such as recall and reminder systems to improve adolescent vaccination
rates. This is important to improve immunisation rates overall. Individuals will have access to their record of all vaccines recorded in the
Australian Immunisation Register. Aggregate immunisation data may be disclosed to the Victorian government for the purpose of monitoring,
funding and improving the Meningococcal W Secondary School Vaccine Program. This information does not identify any individual.
Information related to you or your child will be used or disclosed for purposes directly related to your child’s immunisation, and in ways that
you would reasonably expect. This may include the transfer or exchange of relevant information to your GP, to your child’s GP, to another
treating health service or hospital or another local council. The local council may provide you with information related to the school vaccine
program via SMS or email. You can access your child’s data by contacting the local council where your child attends school.
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Meningococcal W vaccine consent form
1. Read the Meningococcal W information.
2. Complete the consent section and sign if a Yes.
3. Remove the consent form and return it to school even if you do not want your child to be vaccinated.
Student details
Medicare number

(Number beside child’s name)

Surname:

																		First name:

Postal address:																											
Postcode:																Date of birth: / 		/

c Female

c Male

School:																																Class:
Is this person of Aboriginal or Torres Strait Islander origin? (please tick)

c No

c Aboriginal

c Torres Strait Islander

c Aboriginal and Torres Strait Islander

Parent/guardian contact details
Name of parent/guardian or student aged 18 or over:
Daytime phone:

Mobile:

Email:																	
Vaccine consent
Declaration: I am authorised to give consent or non-consent for my child to be vaccinated. I have read and
I understand the information given to me about vaccination, including the risks of not being vaccinated and
the side effects of the vaccine. I understand I can discuss the risks and benefits of vaccination with my local
council or doctor. I understand that consent can be withdrawn at any time before vaccination takes place.
Complete for children aged under 18 (students aged 18 and over can give their own consent)
c YES, I CONSENT to my child receiving the Meningococcal W vaccine at school.
The Meningococcal W-containing vaccine is a four-in-one combined vaccine for protection against
meningococcal A, C, W, Y strains (one injection).
Parent/guardian signature:																										Date:

/ 		/

OR
c No, I do not consent to my child receiving the Meningococcal W vaccine at this time.
OR
c No, my child has had the Meningococcal W vaccine elsewhere.
Please note any pre-existing medical condition, severe allergies or previous severe reaction to vaccination.

Privacy statement. The meningococcal W vaccine program is a Victorian government funded vaccine program. Vaccines are administered
by an immunisation nurse, employed by local council immunisation services, who visit each Victorian secondary school a number of times a
year. Under the Public Health and Wellbeing Act 2008, local councils are responsible for coordinating and providing immunisation services
to children being educated within the municipal district. Local councils are committed to protecting the privacy, confidentiality and security
of personal information, in accordance with the Privacy and Data Protection Act 2014 and the Health Records Act 2001.
Local councils report all adolescent vaccines given through school programs to the Australian Immunisation Register (AIR). Personal
identifying details will be kept confidential. This will provide tools such as recall and reminder systems to improve adolescent vaccination
rates. This is important to improve immunisation rates overall. Individuals will have access to their record of all vaccines recorded in the
Australian Immunisation Register. Aggregate immunisation data may be disclosed to the Victorian government for the purpose of monitoring,
funding and improving the Meningococcal W Secondary School Vaccine Program. This information does not identify any individual.
Information related to you or your child will be used or disclosed for purposes directly related to your child’s immunisation, and in ways that
you would reasonably expect. This may include the transfer or exchange of relevant information to your GP, to your child’s GP, to another
treating health service or hospital or another local council. The local council may provide you with information related to the school vaccine
program via SMS or email. You can access your child’s data by contacting the local council where your child attends school.
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